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1 - ATA DA 1671- SESSÃO, DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, DA 1a SESSÃO LEGISLATIVA, DA 5()1. LEGISLATURA, EM 17 DE OUTUBRaDE 1995

l-Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior
111- Leitura do Expediente
OFrCIOS

f\JQ 48195 - Do Excelentfssimo Senhor Ministro Romildo Bueno de Souza, Presidente do
Superior Tribunal de Justiça, solicitando a retirada do PL n2 669195.
NR 993/95 - Do Senhor Deputado Inocêncio Oliveira, Uder do Bloco Parlamentar
(PFUPTB), comunicando que os Deputados Félix
Mendonça e José Tude permutam entre si a condição que ocupam na Comissão Especial que
analisará a questão do desemprego.
f\JQ 762195 - Do Senhor Deputado Michel
Temer, Uder do PMDB, comunicando que o Deputado Antônio Brasil passa a integrar a Comissão Especial destinada a apreciar a PEC n2 175A/95.........................................................................
f\JQ 763195 - Do Senhor Deputado Michel
Temer, Uder do PMDB, comunicando que a Deputada Udia Ouinan passa a integrar a Comissão
Especial destinada a apreciar a PEC nQ 175-A/95.
~ 823-A/95 - Do Senhor Deputado Odelmo
Leão, Uder do PPB, indicando a Deputada A1cione
Athayde em substituição ao Deputado Talvane Albuquerque na Comissão de Seguridade Social e
FamOia....................................................................
Nº- 835-A/95 - Do Senhor Deputado Odelmo Leão, Uder do PPB, indicando o Deputado
Paudemey Avelino para integrar a Comissão Especial destinada a apreciar a PEC nQ 163-A/95. ...
N!! 290195 - Do Senhor Deputado Ubaldino
Júnior, Vice-Uder do Bloco PSB/PMN, comunicando que Deputado Ushitaro Kamia deixa de integrar a Comissão de Trabalho, de Administração
e Serviço Público.
Nº- 275195 - Do Senhor Deputado Sarney
Filho, Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, referente
ao despacho dado ao PL nQ 1.029191.
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f\JQ 167195 - Do Senhor Deputado Gonzaga
Mota, Presidente da Comissão de Finanças e Tributação, comunicando que a Comissão opinou
pela inadequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela rejeição do PL nQ 3.961193.
Nº- 168195 - Do Senhor Deputado Gonzaga
Mota, Presidente da Comissão de Finanças e Tributação, comunicando que a referida Comissão
concluiu, no mérito, pela rejeição do PL nQ 3.927A/93........................................................................
Nº- 169195 - Do Senhor Deputado Gonzaga
Mota, Presidente da Comissão de Finanças e Tributação, comunicando que a referida Comissão
opinou pela inadequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição do PL nQ 1.480A/91........................................................................
N!! 170195 - Do Senhor Deputado Gonzaga
Mota, Presidente da Comissão de Finanças e Tributação, comunicando que a referida Comissão
opinou pela inadequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição do PL n2 482195. ....
~ 171195 - Do Senhor Deputado Gonzaga
Mota, Presidente da Comissão de Finanças e Tributação, comunicando que a referida Comissão opinou
pela inadequação financeira e orçamentária do PL
n23.525193..............................................................
N!! 195195 - Do Senhor Deputado Severiano Alves, Presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, comunicando que a referida
Comissão rejeitou o PL nQ 4.229193.
Nº- 94195 - Do Senhor Deputado Eliseu Resende, Presidente da Comissão de Minas e Energia, comunicando que a referida Comissão rejeitou o PL nQ 4.570194.
Nº- 401195 - Do Senhor Deputado Roberto
Jefferson, Presidente da Comissão de Seguridade Social e Famflia, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL nQ 307-A/95.
f\JQ 406195 - Do Senhor Deputado Roberto
Jefferson, Presidente da Comissão de Seguridade Social e Fam flia, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL nQ 1.369-A/91
N!! 407195 - Do Senhor Deputado Roberto
Jefferson, Presidente da Comissão de Seguridade Social e Fam flia, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL nQ 231-A/95.
N!! 408195 - Do Senhor Deputado Roberto
Jefferson, Presidente da Comissão de Segurida-
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de Social e Fam nia, comunicando que a referida
comissão apreciou o PL nQ 295-A/95.
N° 409195 - Do Senhor Deputado Roberto
Jefferson, Presidente da Comissão de Seguridade Social e Famnia, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL n° 353-A/95.
N° 410195 - Do Senhor Deputado Roberto
Jefferson, Presidente da Comissão de Seguridade Social e Famnia, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL n° 407-A/95.
N° 411195 - Do Senhor Deputado Roberto
Jefferson, Presidente da Comissão de Seguridade Social e Famflia, comunicado que a referida
Comissão apreciou o PL n° 447-A/95.
N° 412195 - Do Senhor Deputado Roberto
Jefferson, Presidente da Comissão de Seguridade Social e Famnia, comunicando que a referida
Comissão apreciou o PL n° 621-A/95.
N° 313195 - Do Senhor Deputado Wigberto
Tartuce, Presidente da Comissão de Trabalho, de
Administração'e Serviço Público, comunicando
que a referida Comissão julgou-se incompetente
para apreciar o PL n° 610195.
N° 112195 - Do Senhor Deputado Moreira
Franco, Presidente da Comissão de Viação e
. h d
laçã d
Transportes, encamln an o a re
o as proposições pendentes de decisão da referida Comissão no més de setem bro u'Iti mo
.
N° 283195 - Do Senhor Deputado Carlos
Mosconi, solicitando que a PEC n° 82195 seja desapensada da PEC n° 33195.................................
N° 32195 - Do Senhor Deputado Gilney
Viana, solicitando a retirada da Proposta de
Emenda de Plenãrio, de sua autoria, feita ao PL
n° 4.5~~~730i95 ..:::..D~··S;~·h~·~ D~~~~~ R~_
mundo Santos, comunicando que passa a inte-

..

..

grar a Bancada do PFL.
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REQUERIMENTOS
- Do Senhor Deputado Adhemar de Barros Filho, requerendo prorrogação da licença do
mandato de Deputado FederaL
.
- Do Senhor Deputado Emerson Olavo
Pires, requerendo a criação de CPI com a finalidade de examinar as causas dos conflitos agrãrios no Brasil, e propor soluções através da reformaagrãria
.
- Do Senhor Deputado Fernando Gabeira, requerendo a constituição de Comissão especial para dar parecer ao PL n° 464195, que "estabelece critérios de proteção e de intregração social aos portadores de deficiência e dã outras
providencias"
.
_ Do Senhor Deputado Nilson Gibson, requerendo a apensação das proposições em trâmite que tratam sobre prorrogação da norma le-
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gal que estabelece preceito sobre cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos
dos Fundos de Participação dos Municfpios FPM.
- Do Senhor Deputado Osvaldo Biolchi,
solicitando a apensação do PL n° 944195 ao PL
n° 4.425194
- Do Senhor Deputado Ricardo Rique, requerendo a criação da Frente Parlamentar Ecológica no âmbito do Congresso NacionaL..............
_ Da Senhora Deputada Teima de Souza
e outros, solicitando consignar a instalação da
"Frente Parlamentar em Defesa dos Portos". .......
_ Da Senhora Deputada Zl,Jlaiê Cobra, re.
doPL n0868195......
querendo o não-arqulvamento
PROJETOS
PL n° 1.037/95 _ Do Senhor Deputado
Candinho Mattos, declara de utilidade pública a
Fundação de Assistência Comunitária Antônio de
Carvalho (FAC), sediada no Municfpio de São
João d e Me·ti
tado
dl O
R' de Janelro
.
n, ES
O
.
PL n0 1.034195 _ Do Senhor Deputado Haroldo Uma, "institui o Dia Nacional da Consciên.
cia Negra e dã outras providênCIas"......................
PL nQ 1.002195 _ Do Senhor Deputado
José Aldemir, denomina rodovia federal...............
PL n° 59195 - Do Senhor Leonel Pavan,
toma facultativo o uso do paletó e gravata nos
perfodos de seca na Capital Federal, por parte
dos Deputados Federais e funcionãrios na Câmara dos Deputados, e dã outras providências.........
INDICAÇÕES
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N° 408195 - Do Senhor Deputado Davi AIves Silva, sugere ao Senhor Ministro do Planejamento recursos para a Ferrovia Norte-Sul: do traçado Imperatriz, Estrito, Conceição do Araguaia,
Tocantins e Xambioá
N° 410195 - Da Senhora Deputada Maria
Valadão, requer encaminhamento ao Ministério
das Telecomunicações para instalação de linha
telefônica para uso do cidadão que se engaja na
luta contra a violência e a exploração de menores, a linha "SOS Criança", por ocasião das c0memorações do Dia da Criança.
N° 412195 - Do Senhor Deputado Antônio
Jorge, requer o envio de Indicação ao Poder Executivo, solicitando providências para a pavimentação de ligação rodoviãria no Estado do Tocantins.
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RELATÓRIO

01702

- Da Senhora Deputada Alcione Athayde
e outras, que encaminha Relatório de Participação na IV Conferência Mundial da Mulher: AçãD
para Igualdade, Desenvolvimento e Paz
.
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PROJETOS A IMPRIMIR
Projeto de Lei Complementar nº- 58-A, de
1991 (Do Sr. Jackson Pereira) - Estabelece a base
de cálculo do ICMS nas vendas a prestação efetuadas por estabelecimento varejista; tendo parecer da
Comissão de Rnanças e Tributação, pela adequa~ financeira e orçamentária e, no mérito, pela
reJeIção
.
Projeto de Lei Complementar nº 96-A, de
1992 (Do Sr. Jackson Pereira) - Altera a Lei
Complementar n2 64, de 18 de maio de 1990
que "estabelece, de acordo com o art. 14, pará:
grafo 9º da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras providências"; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade, técnica legislati.
va e, no mérito, pela rejeição
Projeto de Lei Complementar nº 142-B, de
1992 (Do Senado Federal) - PLS nº 318/91 Complementar - Determina os casos em que forças estrangeiras possam transitar pelo território
nacional ou nele permanecer temporariamente;
tendo pareceres: da Comissão de Defesa Nacional, pela aprovação com emendas; e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e dos de nº-s 53, 70 120, 128, 153, 188,
e 203, de 1989 e 74, de 1991, apensados, e das
Emendas da Comissão de Defesa Nacional, com
Substitutivo. Pareceres às Emendas de Plenário:
da Comissão de Defesa Nacional, pela rejeição;
e da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa
..
Projeto de Decreto Legislativo nº 60-A, de
1995 (Da Comissão de Relações Exteriores)
Mensagem nº- 758/94 - Aprova o texto do Protocolo, celebrado em Brasnia, em 12 de julho de
1994, Suplementar à Convenção destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Rscal
em Matéria de Impostos sobre a Renda e o Capital, assinado em Brasnia, em 21 de agosto de
1980, entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Goveno da Noruega; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa. Pendente de parecer da Comissão de Finanças e Tributação
..
Projeto de Decreto Legislativo nº 94-A, de
1995 (Da Comissão de Relações Exteriores)
Mensagem Nº 1.204/94 - Aprova o texto da Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento
Forçado de Pessoas, conclufda em Belém do
Pará, em 9 de junho de 1994; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, técni-
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ca legislativa e, no mérito, pela aprovação. Pedente de parecer da Comissão de Defesa Nacional.
Projeto de Lei nº 8O-A, de 1995 (Do Sr. Valdir Colatto) - Altera o art. 452 da Consolidação
das Leis do Trabalho e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela rejeição.........
Projeto de Lei nQ 144-A, de 1995 (Do Sr. Álvaro Valle) - Acrescenta parágrafo ao art. 74 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº- 5.452, de 1º de maio de
1943; tendo parecer da Comissão de Trabalho
de Administração e Serviço Público, pela rejei:
ção.
Projeto de Lei nº 180-E, de 1995 - Emendas do Senado ao Projeto de Lei nº- 180-0, de
1995, que "Estabelece normas para a realização
das eleições municipais de 3 de outubro de 1996
e dá outras providências".
Projeto de Lei nº- 206-A, de 1995 (Da SP!
Cidinha Campos) - Dispõe sobre a cobrança de
crédito hipotecário vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH; tendo parecer da Comissão de Finanças e Tributação, pela adequa~o. financeira e orçamentária e, no mérito, pela
rejetção.
Projeto de Lei nº 217-0, de 1991 - Emendas do Senado ao Projeto de Lei nº- 217-e, de
1991 que "dispõe sobre inspeção em barragens
pontes, viadutos e obras-de-arte"
.'
Projeto de Lei nº 229-A, de 1995 (Do Sr.
Cândido Mattos) - Introduz alteração no art. 473
da Consolidação de Trabalho; tendo parecer da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, pela rejeição deste, e do de nº457/95, apensado. ..
Projeto de Lei nº 353-A, de 1995 (Do Sr.
Raimundo Santos) - Modifica o disposto no art.
51 da Lei nº 8.213, de 24 de junho de 1991, que
"dispõe sobre os Planos de Beneffcios da Previdência Social e dá outras providências"; tendo
parecer da Comissão de Seguridade Social e Famflia, pela rejeição, com voto em separado da SP!
Alcione Athayde.....................................................
Projeto de Lei n2 447-A, de 1995 (Do Sr.
José Janene) - Altera a redação do art. 75 da Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui o
Plano de Custeio, e dá outras providências"; tendo parecer da Comissão de Seguridade Social e
Famnia, pela rejeição.............................................
Projeto de Lei nº 482-A, de 1995 (Do Sr.
Lafre Rosado) - Permite dedução de despesas
com construção de casa própria de base tributável do imposto de renda; tendo parecer da Comissão de Rnanças e Tributação, pela inadequa-
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ção financeira e orçamentária e, no mérito, pela
rejeição.
Projeto de Lei nº- 542-A, de 1995 (Do Sr.
Cunha Bueno e Outros) - Dispõe sobre a aquisição, por trabalhadores, de ações das empresas a
ser desestatizadas; tendo parecer: da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
pela rejeição. Pendente de parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação.
Projeto de Lei nº 552-A, de 1995 (Do Sr.
Paulo Paim) - Estende aos ferroviários da Rede
Ferroviária Federal S.A. e da Companhia de
Trens Urbanos os beneffcios de que trata a Lei nº8.186, de 21 de maio de 1991, que "dispõe sobre
a complementação de aposentadoria de ferroviários"; pendente de pareceres: da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público; de
Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Redação.
projetdo d)e LDei nº ~96-A'a1~e 1995 d(D~ Sór.
Felipe Men es - etermrna a lenação e Im veis residenciais de propriedade de fundações e
empresas públicas federais e dá outras providências; tendo parecer da Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público, pela rejeição.
Projeto de Lei nº 62D-A, de 1995 (Do Sr.
Carlos Airton) - Dispõe sobre a dedução de despesas com instrução na declaração de rendimentos da pessoa ffsica e dá outras providências;
tendo parecer da Comissão de Finanças e Tributação, pela inadequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição.
Projeto de Lei nº 71D-A, de 1995 (Do Sr.
Paes Landim) - Dispõe sobre o pagamento aos
Municfpios dos recursos do Fundo Nacional de
Educação - FNDE, regula a transferência de auxOio financeiro às escolas de primeiro grau e dá
outras providências; tendo parecer da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, pela rejeição.
PRESIDENTE (Wilson Campos) - Constituição de Comissão Especial para emissão de
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº41-A, de 1991.
IV - Pequeno Expediente
NILSON GIBSON - Moção apresentada
pela delegação brasileira presente à 94J! Conferência Interparlamentar, realizada em Bucareste,
Romênia, pela extinção dos testes nucleares.......
LAEL VARELLA - SUl:!penção das desapropriações de terra até a publicação dos resultados obtidos com a reforma agrária já aplicada no
Brasil. Trechos de artigo pLlblicado no Jornal do
Brasil, de autoria de Eliseu Alves, ex-Presidente
da CODEVASF, sobre a questão da posse da
terra.........................................................................
PAULO FEIJ6 - Assinatura, pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, de proposta
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de emenda à constituição, para aplicação no ensino fundamental de 15% do percentual destinado pelos Estados e Municfpios ao setor de educação. Lançamento, pela Faculdade de Serviço
Social da Universidade Federal Fluminense, da
revista Falas.
GONZAGA PATRIOTA -'Déficit habitacional no Pafs. Utilização, pela Caixa Econômica
Federal, da Taxa Referencial - TR - no reajuste
das prestações da casa própria. Conveniência da
aplicação do critério de equivalência salarial.
EURrPEDES MIRANDA _ Ampliação e intemacionalização, pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária _ INFRAERO _ dos
aeroportos de Porto Velho e Guajará-Mirim, no
Estado de Rondônia. Entrega, pelo Sr. Jaime Villa Lobos, Ministro do Desenvolvimento Econômico da Bolfvia, de bandeja de pratas ao empresário Assis Gurgaz, proprietário da empresa de ônibus Eucatur............................................................
FEU ROSA - Relatório da participação do
orador e da Deputada Sandra Starling na 11 conferência Mundial de Parlamentares em apoio às
Nações Unidas, realizada em Gifu, Japão.
CLÁUDIO CAJADO - Conflito entre os Poderes Executivo e legislativo em aiquara, Estado
da Bahia, provocado pelo excessivo comprometimento dos cofres municipais com a Câmara de
Vereadores, em decorrência de liminar concedida
pelo Juiz da Comarca.
SALOMÃO CRUZ - Postergação, pelo Govemo, da renovação do Decreto nº 22, de 4 de
fevereiro de 1991, referente à demarcação de terras indfgenas, argüido de inconstitucionalidade
em face da ausência de previsão do contraditório.
Convocação das bancadas federal estadual roraimenses para discussão do problema....................
WALDOMIRO FIORAVANTE - Viabilização, pelo Governo, do Programa Nacional de
Apoio à Agricultura Familiar - PRONAF - e da reforma agrária. Necessidade de substituição do
Ministro José Eduardo de Andrade Vieira, da
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária.
PAULO PAIM - Matéria intitulada "marcha
sobre Washington - UM milhão de negros pedem
integração racial", publicada no jornal Correio
Brazlllense. Cópia de representação do orador à
Procuradoria-Geral da República contra os pastores Sérgio von Helder e Ronaldo Didini, por
agressão à imagem de Nossa Senhora Aparecida. Requerimento formal de convocação dos referidos pastores para prestação de depoimento
perante as Comissões de Direitos Humanos e da
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos Deputados.............................

01805

01805

01806

01806

01810

01810

01811

01812

Outubro de 1995

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS

CONFÚCIO MOURA - Insuficiência dos recursos orçamentários destinados à Fundação
Universidade Federal de Rondônia- UNIR..........
CHICO DA PRINCESA - Agressão praticada pelo Bispo Sérgio von Helder, da Igreja Universal do Reino de Deus, contra a imagem de
Nossa Senhora Aparecida.
AGNALDO TiMóTEO - Discriminação pratica pela direção do Jornal do Brasil contra o
orador. Oportunidade da manifestação do Deputado Paulo Paim de solidariedade à comunidade
negra dos Estados Unidos. Promoção da Igreja
Católica diante do episódio da agressão, pelo
pastor Sérgio von Helder, da Igreja Universal do
Reino de Deus, contra a imagem de Nossa SenhoraAparecida.
PAES LANDIM - Recapeamento da BR135, trecho Cristino Castro - Futura Alvorada do
Gurguéia, no Estado do Piauf. Recapeamento e
conservação das rodovias federais no Estado. ....
SÉRGIO CARNEIRO (Pela ordem) - Solicitação à Mesa de esclarecimento sobre o atraso
na distribuição dos tfquetes-alimentação aos servidores e no fornecimento de café ao Anexo IV
da Casa.
PRESIDENTE (Wilson Campos) - Resposta ao Deputado Sérgio Carneiro............................
DOMINGOS DUTRA - Urgentes providências dos Governos Federal e Estadual para coibição da grilagem de terras públicas em Pontal de
Paranapanema, Estado de São Paulo..................
MÁRCIO FORTES - Renovação das diretorias da Federação das Indústrias e dos Centros
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Desempenho do Sesi e Senai no Estado.
IBRAHIM ABI-ACKEL - Esforço do Governador Eduardo Azeredo, de Minas Gerais, na solução dos problemas da empresa Mendes Júnior.
ROMMEL FEIJÓ -Introdução do ensino da
radiografia odontológica nos Cursos de Odontologia.
NAIR XAVIER LOBO - Conveniência da
manutenção das contribuições compulsórias das
empresas às entidades IEL - Instituto Euvaldo
Lodi, SENAI - Serviço Nacional de Aprendizado
Industrial, e SESI - Serviço Social da Indústria,
integrantes do Sistema CNI - Confederação Nacional da Indústria. Posse do novo presidente da
confederação, Senador Fernando Bezerra.
LEONEL PAVAN - Urgência na tramitação
de projeto de lei, de autoria do orador, sobre criação do Plano de Assistência à Saúde dos excombatentes da Segunda Guerra Mundial. Carta
enviada ao orador por ex-eo!J1batente.
ROBERTO MAGALHAES - Transcurso do
539- aniversário do Banco Nacional do Norte (BANORTE), Estado de Pernambuco.........................
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DOMINGOS LEONELLI - Cumprimentos
ao Deputado Lufs Eduardo pelo exercfcio interino
da Presidência da República. Sonegação, pela
TV Bahia, Salvador, Estado da Bahia, de informações sobre a visita da S~ Hillary Clint?n, Prime~ra-Dama dos Estados Unrdos da Aménca, à capltal do Estado.
LUIZ CARLOS HAULY - Conveniência da
e~ti~ção do instituto da estabilidade do servidor
pubhco
:
:...
THEODORICO FERRAÇO - Perfil hlstónco
da Associação de En.si.no Unificado do Distrito
Federal - AEUDF. SoliCitação de prorrogação de
sessão ordi~ári~ ~a Casa para prestação de h~menagem à inStitUiçãO e ao seu fundador e Presldente, Eurico Rezende..........................................
AUGUSTO CARVALHO - Artigo ''TCU investiga irregularidades em obra do STJ", publicado no jornal O Estado de S. Paulo. Urgência da
conclusão de auditoria sobre o assunto................
PAULO ROCHA - Conflitos agrários no Estado do Pará. Identificação do Governo Fernando
Henrique Cardoso quanto à implementação da
Reforma Agrária. Ausência de polftica agrfcola no
Pafs........................................................................
ARMANDO ABfuo - Transcurso do 249aniversário de fundação do Jornal da Paralba,
Municfpio de Campina Grande, Estado da Parafba.
SANDRO MABEL - Homenagem póstuma
ao Deputado Federal Ulysses Guimarães, ao ensejo da passagem do terceiro ano de seu desaparecimento.
LAfRE ROSADO - Providências adotadas
pelo Governador Garibaldi Alves Filho, do Rio
Grande do Norte, para redução de despesas com
o funcionalismo...........................................
SERAFIM VENZON - Oportunidade da
proposta governamental de reforma administrativa.
JOÃO MENDES - Transcurso do Dia da
Criança e da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora
Aparecida - 12 de outubro.
JOSÉ CARLOS LACERDA - Idoneidade
do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE.
SfLVIO ABREU - Anúncio de apresentação
do Projeto de Lei nº 815, de 1995, sobre a regulamentação da atividade dos profissionais de informática.
ALEXANDRE CERANTO - Agressão praticada pelo bispo Sérgio von Helder, da Igreja Universal do Reino de Deus, contra a imagem da
Nossa Senhora de Aparecida................................
CANDINHO MAnos - Conveniência da Iiberação, pelo Governo Federal, das verbas prometidas à Polfcia Federal do Estado do Rio de
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Janeiro. Reexame da proposta de reestruturação
da carreira de policial federal.
WELSON GASPARINI - Recuperação,
pelo Governo Federal, do Programa Nacional do
Álcool- PROALCOOL.
OSVALDO COELHO -Importância dos investimentos em tecnologia agrlcola. Sucesso do
Projeto de fruticul~ra implementado na região do
Vale do São FranCISCo.
PEDRO WILSON - Transcurso do 369- Aniversá~o de fundação da Universidade Católica
de GOIás - UCG.
ÁLVARO VALLE - Inconformismo com a
aprovação da Lei n° 9.100, de 1995, que regulamenta as eleições de 1996.....................................
ARTHUR VIRGfLlO - Relevância da atuação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE.
V - Grande Expediente
JAIME MARTINS - Reforma do Poder Judiciário.
DARCfslO PERONDI - Problemática da
saúde no PaIs Conveniência da manutenção do
U,·'d Sa'd
SUS
S·
IstempaRE~~Er:-rE ~R:~aldo ~~~~;..~..~.~;~~
da Presidência sobre questão de ordem formulada.pela Deputada Socorro Gomes em sessão anterlor.
ODELMO LEÃO (Pela ordem) - comunicação à Casa do falecimento do Deputado Amaral
Netto. Solicitação à Mesa de suspensão da sessão nos termos regimentais. Anúncio de apresentação de requerimento para realização, pela
Casa, de sessão em homenagem à memória de
Amaral Netto.
JOSÉ GENOfNO MIRO TEIXEIRA BONIFÁCIO DE ANDRADA (Pela ordem) _ Fal~imento do Deputado Amaral Netto.
(PeIa orde)
SOCORRO GOMES
m - Votos
.
de pesar pelo falecImento do Deputado Ama~1
Netto. Intenção da oradora de recorrer da deCIsão da Mesa sobre questão de ordem a respeito
~o projeto de lei que retira a Yal 7do Rio Doce da
lista de empresas a serem pnvatizadas.
PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Resposta
à Deputada Socorro Gomes..................................
PRISCO VIANA, AÉCIO NEVES, JOÃO
MENDES, AYRTON XEREZ, NILSON GIBSON,
CUNHA BUENO, MARIA VALADÃO, FELIPE
MENDES, ALDO REBELO, INOC~NCIO OLlVEIRA, MICHEL TEMER, FRANCISCO SILVA, ARTHUR VIRGfLlO, LEUR LOMANTO (Pela ordem)
- Falecimento do Deputado Amaral Netto.
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PADRE ROQUE (Pela ordem) - Repúdio à
agressão praticada pelo pastor Von Heleder à
imagem de Nossa Senhora Aparecida
:
MARCIO FORTES (Pela ordem) - Faleclmento do Deputado Amaral Netto.........................
.THEODORI<?O F~RRAÇO .(Pela ordem) Faleclm,;mto dos Jornalistas capixabas Amylton
de AI~~~Ues';~I~I~~sLHÕ:·ADYLS·ON··MOT_
TA, GERSON PERES (Pela ordem) _ Falecimento do Deputado Amaral Netto.
RICARDO BARROS (Pela ordem) - Realização de convenções municipais do Partido da
Frente Uberal. Programa do PFL do Paraná.
HÉLIO ROSAS, ADROALDO STRECK,
FRANCISCO DORNELLES (Pela ordem) - Falecimento do Deputado Amaral Netto.
PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Manifestação de pesar pelo passamento do Deputado
Amaral Netto. Levantamento da sessão.
VI - Encerramento
2 -ATO DA PRESID~NCIA
- Prorrogar por 10 (dez) sessões, a partir
de 11-10-95, o prazo para recebimento de emendas, na Comissão Especial, à PEC n° 175-A/95,
q~e "~Itera o capItulo do Sistema Tributário Na-

3

01845

clonal :ATÕ·O·O·PR·ESioE·NTE'
·..
a) Nomeação: Luiz Henrique do Nascimento Nunes
4 ~·põRiiRiAs..~·~~·47·~·48, d~·1995:·~~ferente a credenciamento de entidades de classe.
5 - REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO
nºS 1.095 a 1.101, 1.104 a 1.106 e 1.108 a 1.114,
de 1995, com pareceres e despachos.
COMiSSÕES

..

01850
01851

01851
01851

01852

01853

01853

01906
01906
01906

01906

01845

01845

01846

01847

01847

6-ATAS DAS COMiSSÕES
a) Comissão de Educação, Cultura e Desporto, 29:ª Reuni~ ~Ordinária), em 10-10-95 e
30ª ReUnião (Ordinária), em 11-10-95
.
7 _ DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Defesa nacional, n° 34195,
em 17b~~;i~ã~·~·s~~;id~d~·~i~i·~ ..F~~·i_
lia, n° 22195, em 17-10-95.
DISCURSO PROFERIDO PELO SR. DEPUTADO PAES LANDIM NA SESSÃO SOLENE
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DE 3 DE OUTUBRO DE 1995, EM HOMENAGEM AOS 70
ANOS DE FUNDAÇÃO DO JORNAL O GLOBO,
RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISÃOHomenagem aos 70 anos do jornal O Globo. ......
8 -MESA
9 - UDERES E VICE-UDERES
10 - COMiSSÕES
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Ata da 167ª-Sessão, em 17 de outubro de 1995
Presidência dos Srs.: Ronaldo Perim, 1Q Vice-Presidente; Wilson Campos, 1Q Secretário
Adylson Motta; § 2 Q do artigo 18 do Regimento Interno.

As

ceará

14 HORAS COMPARECEM OS SENHa-

Aníbal Gomes - PMDB; Antônio Balhmann PSDB; Antônio dos Santos - Bloco - PFb.; Amon
Bezerra - PSDB; Edson Queiroz - PPB; Gonzaga
Mata - PMDB; Inacio Arruda - PCdoB; José Linhares - PPB; Raimundo Bezerra - PMDB.

RES:

Ronaldo Perim
Beto Mansur
Wilson Campos
Leopoldo Bessone
Benedito Domingos
Joao Henrique

Piauf
Alberto Silva - PMDB; B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira - Bloco - PFL; Felipe Mendes - PPB; Waldir
Dias- PPB.

Roraima
Alcaste Almeida - Bloco - PTB; Elton Rohnelt - Bloco - PSC; Francisco Rodrigues - Bloco PSD.

Rio Grande do Norte

Amapá
Antonio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade PPB; Fátima Pelaes - Bloco - PFL; Gervásio Oliveira - Bloco - PSB.

Pará
Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPB; Antônio
Brasil - PMDB; Benedito Guimarães - PPB; Gerson
Peres - PPB; Hilário Coimbra - Bloco - PTB.

Amazonas
Alzira Ewerton - PPB; Arthur Virgílio - PSDB;
Atila Lins - Bloco - PFL; Carlos da Carbras - Bloco
- PFL; Euler Ribeiro - PMDB; João Thomé Mestrinho- PMDB.

Rondônia
Carlos Camurça - PPB; Confúcio Moura PMDB; Eurípedes Miranda - PDT; Expedito Júnior Bloco - PL; IIdemar Kussler - PSDB.

Acre
Carlos Airton - PPB; Célia Mendes - PPB;
Francisco Diógenes - Bloco - PFL; João Maia PSDB.

Tocantins
Antônio Jorge - PPB; Darci Coelho - Bloco PFL; Dolores Nunes - PSDB; Freire Júnior - PMDB;
João Ribeiro - Bloco - PFL.
-

Maranhao
Antônio Joaquim Araújo - Bloco - PFL; Domingos Dutra - PT; Jayme Santana - PSDB.

o

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Belinho Rosado - Bloco - PFL; Carlos Alberto - Bloco - PFL; Cipriano Correia - PSDB; Iberê Ferreira - Bloco PFL.

Parafba
Adauto Pereira - Bloco - PFL; Alvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL; Armando Abílio - PMDB;
Cássio Cunha Lima - PMDB; Efraim Morais - Bloco
- PFL; Enivaldo Ribeiro - PPB; Gilvan Freire PMDB; Ivandro Cunha Lima - PMDB; José Aldemir
- PMDB; José Luiz Clerot - PMDB.

Pernambuco
Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Ferro - PT; Fernando Lyra - Bloco - PSB; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB; Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL; João Colaço - BlocoPSB; José Chaves - S/P; José Jorge - Bloco - PFL;
José Múcio Monteiro - Bloco - PFL.

Alagoas
Augusto Farias - PPB; Benedito de Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha - PSDB; Olavo Calheiros PMDB.

sergipe
Adelson Ribeiro - PSDB; Bosco França - Bloco - PMN; Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio
Fonseca - PPB; Pedro Valadares - PPB.

Bahia
Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco PFL; Benito Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - Bloco
- PSB; Claudio Cajado - Bloco - PFL; Coriolano Sa-
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les - PDT; Domingos Leonelli - PSDB; Eujácio Simões - Bloco - PL; Félix Mendonça - Bloco - PTB;
Fernando Gomes - PMDB; Jaime Fernandes - Bloco - PFL; Jairo Azi - Bloco - PFL;Jaques WagnerPT; João Almeida - PMDB; João Leão - PSDB; Jonival Lucas - Bloco - PFL; José Carlos Aleluia Bloco - PFL; José Tude - Bloco - PTB.
Minas Gera's
I

Aécio Neves - PSDB; Antônio do Valle PMDB; Aracely de Paula - Bloco - PFL; Armando
Costa - PMDB; Bonifácio de Andrada - Bloco PTB; Carlos Melles - Bloco - PFL; Carlos Mosconi PSDB; Chico Ferramenta - PT; Danilo de Castro PSDB; Edson Soares - PSDB; Eduardo Barbosa PSDB· Elias Murad - PSDB· Eliseu Resende - Bloco - PFL; Fernando Diniz -'PMDB; Francisco Horta
- Bloco - PL; Genésio Bernardino - PMDB; Hercula-

Outubro de 1995

no - PPB; Cunha Lima - PSDB; De Velasco - Bloco
- PSD; Delfim Netto - PPB; Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB; Edinho Araújo - PMDB; Eduardo Jorge PT; Fausto Martello - PPB; Fernando Zuppo - PDT;
Hélio Bicudo - PT; Hélio Rosas - PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli - PT; João Paulo - PT;
José Aníbal - PSDB; José Augusto - PT; José
Coimbra - Bloco - PTB; José de Abreu - PSDB;
José Genoíno - PT; José Machado - PT.
Mato Grosso
Antônio Joaquim - PDT; Augustinho Freitas PPB; Gilney Viana - PT.
Distrito Federal
.
Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho PPS; Chico Vigilante - PT; Jofran Frejat - PPB.
Goiás

no Anghinetti. - PS~B; H~o Rodrigues. da .Cunha Bloco - PFL, Ibrahlm Abl-Ackel - PPB, Jaime Martins - Bloco - PFL; Jair Siqueira _ Bloco _ PFL; João
Fassarella - PT.

Aldo Arantes _ PCdoB; Barbosa Neto _ PMDB;
J ã N t 1_ PMDB' N . X . L b - PMDB
o o aa
, alr aVier o o
.
Mato Grosso do Sul

Espírito Santo

Andre Puccinelli - PMDB; Dilso Sperafico PMDB; Flávio Derzi - PPB.

Adelson Salvador - Bloco - PSB; Feu Rosa PSDB; João Coser - PT; Jorge Anders - PSDB.
Rio de Janeiro
Agnaldo Timóteo - PPB; Alcione Athayde PPB; Alexandre Cardoso - Bloco - PSB; Alexandre
Santos - PSDB; Alvaro Valle - Bloco - PL; Arolde
de Oliveira - Bloco - PFL; Ayrton Xerez - PSDB;
Candinho Mattos - PMDB; Carlos Santana - PT;
Conceição Tavares - PT; Edson Ezequiel - PDT;
Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda PPB; Fernando Gabeira - PV; Fernando Gonçalves
- Bloco - PTB; Fernando Lopes - PDT; Francisco
Dornelles - PPB; Francisco Silva - PPB; Jair 8olsonaro - PPB; João Mendes - Bloco - PTB; Jorge Wilson - PMDB; José Carlos Coutinho - S/P; José Carlos Lacerda - PPB; José Egydio - Bloco - PL; José
Maurício - PDT; Paulo Feijó - PSDB; Sylvio LopesPSDB.
São Paulo
Adhemar de Barros Filho - PPB; Alberto Goldman - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Almino Affonso
- PSDB; Aloysio Nunes Ferreira - PMDB; Antônio
Carlos Pannunzio - PSDB; Antônio Kandir - PSDB;
Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Madeira - PSDB;
Ayres da Cunha - Bloco - PFL; Carlos Apolinário PMDB; Celso Daniel - PT; Celso Russomanno PSDB; Corauci Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha Bue-

Paraná
Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Affonso Camargo - Bloco - PFL; Alexandre Ceranto - Bloco PFL; Antonio Ueno - Bloco - PFL; Basílio Villani PPB; Chico da Princesa - Bloco - PTB; Dilceu Sperafico - PPB; Elias AbraMo - PMDB; Flávio Arns PSDB; Hermes Parcianello - PMDB; Homero Oguido - PMDB; João Iensen - Bloco - PTB; José 80rba
- Bloco - PTB; José Janene - PPB; Vilson Santini Bloco - PTB; Werner Wanderer - Bloco - PFL.
santa Catarina
Edinho Bez - PMDB; Edison Andrino - PMDB;
Hugo Biehl - PPB; João Pizzolatti - PPB; José Carlos Vieira - Bloco - PFL; José Fritsch - PT; Leonel
Pavan - PDT; Luiz Henrique - PMDB; Mário Cavallazzi - PPB; Milton Mendes - PT; Paulo Bauer PPB; Paulo Bornhausen - Bloco - PFL; Paulo Gouvea - Bloco - PFL; Rivaldo Macari - PMDB; Serafim
Venzon - PDT; Valdir Colatto - PMDB.
Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - PPB; Aírton Dipp - PDT; Augusto
Nardes - PPB; Carlos Cardinal - PDT; Darcísio Perondi - PMDB; Enio Bacci - PDT; Esther Grossi PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Germano Rigotto PMDB; Hugo Lagranha - Bloco - PTB; Ivo Mainardi
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- PMDB; Jair Soares - Bloco - PFL; Jarbas Lima PPB; José Fortunati - PT; Júlio Redecker - PPB;
Luís Roberto Ponte - PMDB; Luiz Mainardi - PT;
Nelson Marchezan - S/P; Osvaldo Biolchi - Bloco PTB; Paulo Rítzel- PMDB; Telmo Kirst - PPB; WaIdomiro Fioravante - PT; Wilson Branco - PMDB;
Wilson Cignachi - PMDB; Veda Crusius - PSDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A lista de presença registra o comparecimento de 268
Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos os nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

11- LEITURA DA ATA
O SR. NILSON GIBSON, servindo como 2º- Secretário, procede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Passa-se à leitura do Expediente.
O SR. PAULO PAIM, servindo como 1º- Secretário, procede à leitura do seguilJte

111 - EXPEDIENTE
OFíCIOS
Do Exmo. Sr. Ministro Romildo Bueno de
Souza, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
OF. NR 48/ASCOMlPR
Brasília, 6 de outubro de 1995
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luiz Eduardo Magalhães
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Senhor Presidente,
Em virtude do encaminhamento, a essa Casa,
de anteprojeto de lei estabelecendo um único Plano
de carreiras para os servidores do Poder Judiciário
da União, do Distrito Federal e Territórios, solicito a
Vossa Excelência gentileza de determinar a retirada
do Projeto de Lei nº- 669, de 1995, que trata de matéria correlata, porém restrita aos funcionários do
Superior Tribunal de Justiça.
Com agradecimentos, apresento a Vossa Excelência.
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Cordiais saudações, - Ministro Romildo Bueno de Souza, Presidente do Superior Tribunal de
Justiça.
Defiro.
Em 17-10-95. - Ronaldo Perim, 1ºVice-Presidente no exercício da Presidência.
Do Sr. Deputado Inocêncio Oliveira, Uder
do Bloco Pariamentar PFUPTB, nos seguintes
termos:
OFfclO NR 993-L-BL.PARL.195
Brasília, 10 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª que os Deputados Félix
Mendonça - PTBIBA e José Tude - PTB/BA permutam entre si a condição que ocupam na Comissão
Especial que analisará a questão do desemprego,
passando a exercer, a partir desta data, os cargos
de suplente e de titular, respectivamente.
Cordialmente. - Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do Bloco Parlamentar.
Defiro.
Em 17-10-95. - Ronaldo Perim, 1ºVice-Presidente no exercício da Presidência.
Do Sr. Deputado Michel Temer, Uder do
PMDB, nos seguintes termos:
OF.lGABlNº- 762
Brasília, 5 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Antônio Brasil passa a integrar, na qualidade de Suplente, a Comissão Especial destinada a apreciar a
Proposta de Emenda à Constituição nº- 175-A, de
1995, do Poder Executivo, que "altera o Capítulo do
Sistema Tributário Nacional", em vaga existente.
Renovo, na oportunidade, protestos de consideração e~. - DeptJa:b Michel Temer, Udercb PMDB.
Defiro.
Em 17-10-95. - Ronaldo Perim, 1ºVice-Presidente no exercício da Presidência.
OF/GAB I!NR 763
Brasília, 5 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Deputada
Lidia QLinan passa a integrar, na qualidade de Suplente, a Comissão Especial destinada a apreciar a
Proposta de Emenda à Constituição n° 175-A, de
1995, do Poder Executivo, que "altera o Capítulo do
Sistema Tributário Nacional", em substituição ao Deputado Rubens Cosac.
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Renovo, na oportunidade, protestos de consideração e apreço. - Deputado Michel Temer Líder
do PMDB.
Defiro.
Em 17-10-95. - Ronaldo Perim, 1°
Vice-Presidente no exercício da Presidência.
Do Sr. Deputado Odelmo Leio, Lrder do
PPB , nos seguintes termos:
DFfCIO N° 823-N95
Brasília, 5 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, a Deputada Alcione Athayde
como suplente na Comissão de Seguridade Social e
Família em substituição ao Deputado Talvane Albuquerque.
Atenciosamente. - Deputado Odelmo Leio,
Líder do PPB.
OFfclO N° 835-N95
Brasília, 16 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo Partido Progressista Brasileiro - PPB, o Deputado Pauderney Avelino corno suplente, para integrar a Comissão Especial destinada a apreciar a
Proposta de Emenda à Constituição n° 163-A, de
1995, do Poder Executivo, que "altera os arts. 71 e
72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzidos pela Emenda Constitucional de
Revisão n° 1, de 1994 (Fundo Social de Emergência)".
Atenciosamente. - Deputado Odelmo Leio,
Líder do PPB.
Defiro.
Em 17-10-95. - Ronaldo Perim, 1°
Vice-Presidente no exercício da Presidência.
Do Sr. Deputado Ubaldino Junior, Vice-Lrder
do Bloco Parlamentar PSB/PMN, nos seguintes
termos :
OFIUPSB/290/95
Brasília, 11 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, conforme
acordo entre os Partido, o Deputado Ushitaro Kamia
- PSB - deixa de integrar a Comissão de Trabalho,
Administração e Serviço Público, na qualidade de
suplente.
Atenciosamente. - Dep. Ubaldino Júnior,
Vice-Líder do PSB.
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Do Sr. Deputado Sarney Filho, presiden!e
da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, nos seguintes termos:
DF. TP. W 275195
Brasília, 4 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Encontrava-se tramitando nesta Comissão o
Projeto de Lei n° 4.025/93 - do Sr. Chico Vigilante
- , que "dispõe sobre a caracterização do cheque
pré-elatado como documento de ordem de crédito",
cuja relatoria avoquei, apensado a este o Projeto de
Lei n° 4.064/95 - do Sr. Osório Adriano - que "dispõe sobre a emissão de cheques e seu prazo de
validade".
Para instrução do meu parecer realizei duas
reuniões de audiências públicas com a presença
dos Senhores Guilherme Afif Domingos, Presidente da Confederação das Associações Comerciais
do Brasil, Paulo Guilherme Monteiro Lobato Ribeiro, Diretor Executivo da Febraban, e Gustavo
Loyola, Presidente do Banco Central do Brasil.
Prestes a concluir o meu parecer para submetê-lo à apreciação neste Órgão Técnico, recebemos, em 28-9-95, determinação de V.Ex'ª-, solicitando encaminhamento dos referidos Projetos
para serem apensados ao Projeto de Lei n°
1.029/91 - da Sra. Fátima Pelaes - que "dá nova
redação ao artigo 32 da Lei n° 7.357, de 2 de setembro de 1985, que dispõe sobre o cheque", em
tramitação na Comissão de Finanças e Tributação,
por tratarem de matéria análoga.
No entanto, o despacho dessa Presidência
ao Projeto de Lei n° 1.029/91 não contemplou
esta Comissão . Desta forma, tendo em vista
que a referida apensação foi deferida por tratarem de matéria análoga, solicito a V.Ex'ª- a gentileza de autorizar as providências necessárias
para que, em novo despacho, seja contemplado
este Órgão Técnico.
Atenciosamente. - Deputado Sarney Filho,
Presidente.
Reconsidero o despacho inicial do
Projeto de Lei n° 1.029/91, incluindo a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, que deverá ser ouvida antes da Comissão de Finanças e Tributação.
Oficie-se ao Requerente.
Em 17-10-95. - Luis Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado Gonzaga Motta, Presidente
da Comissão de Finanças e Tributação, nos seguintes termos:
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DF. P-Nº- 167195
Brasília, 4 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex.ª., para os fins previstos no
art. 54, li, e art. 58 do Regimento Interno, que esta
Comissão concluiu pela inadequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição do Projeto de
Lei nº- 3.961/93, do Sr. Germano Rigotto.
Cordiais Saudações, - Deputado Gonzaga
Motta, Presidente.
DF. P-Nº- 168195
Brasília, 4 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex.s.., para os fins previstos no
art. 58 do Regimento Interno, que esta Comissão
concluiu pela adequação financeira e orçamentária
e, no mérito, pela rejeição do Projeto de Lei nº3.927-N93, do Sr. Jackson Pereira.
Cordiais saudações, - Deputado Gonzaga .
Motta, Presidente.
DF. P-Nº- 169195
Brasília, 4 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª, para os fins previstos no
art. 54, li, e art. 58 do Regimento Interno, que esta
Comissão concluiu pela inadequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição do Projeto de
Lei nº-1.480-A/91, do Sr. Jakson Pereira.
Cordiais saudações, - Deputado Gonzaga
Motta, Presidente.
DF. P-Nº-170195
Brasília. 4 de outubro de 1995.
Senhor Presidente,
Comunico a V. Exª, para os fins previstos no
art. 54, li, e art. 58 do Regimento Interno, que esta
Comissão concluiu pela inadequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição do Projeto de
Lei nº- 482195, do Sr. Laire Rosado.
Cordiais saudações, - Deputado Gonzaga
Motta, Presidente.
DF. P-Nº-171195
Brasília, 4 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex!!, para os fins previstos no
art. 54, 11, e art. 58 do Regimento Intemo, que esta
Comissão concluiu pela inadequação financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº- 3.525/93, da Sr!!.
Jandira Feghali.
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Cordiais saudações, - Deputado Gonzaga
Motta, Presidente.

Do Sr. Deputado 5everiano Alves, Presidente da Comisslo de EducaçAo, Cultura e Desporto, nos seguintes termos:
DF.

~-Nº-

195195

Brasília, 4 de outubro de 1995 .
Senhor Presidente,
Comunico a V.EXª, em cumprimento ao disposto no artigo 58 do Regimento Interno da Casa, a rejeição, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei nº4.229193, da Sr!!. Sandra Starling, que "dispõe sobre
inclusão de conteúdo programático em currículos escolares", para publicação da referida proposição e
do parecer a ela oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Severiano Alves, Presidente.
Do Sr. Deputado Eliseu Resende, Presidente da Comisslo de Minas e Energia, nos seguintestermos:
DFfclD Nº- 94/95
Brasília, 4 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para comunicar que este Órgão Técnico, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de
Lei nº- 4.570/94.
Solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja autorizada a publicação do referido projeto com os respectivos pareceres.
Atenciosamente, - Deputado Eliseu Resende,
Presidente.
Do Sr. Deputado Roberto Jefferson, Presidente da Comisslo de Seguridade Social Famrlia, nos seguintes termos:
DFfCID Nº- 401/95-P
Brasma, 26 de setembro de 1995
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nº- 307-N95.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Roberto Jefferson, Presidente.
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OFfclO Nº- 406/95-P
Brasília, 2 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nº- 1.369-A, de 1991.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Roberto Jefferson, Presidente.
OFfclO Nº- 407/95-P
Brasília, 2 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nº-231-A, de 1995.
Solicito a Vossa Excelência autoriza a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Roberto Jefferson, Presidente.
OFfclO Nº- 408/95-P
Brasília, 2 de outubro de 1995
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nº- 295-A, de 1995.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Roberto Jefferson, Presidente.
OFfclO Nº- 409/95-P
Brasília, 2 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nº- 353-A, de 1995.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Roberto Jefferson, Presidente.
OFfclO Nº- 41 0/95-P
Brasília, 2 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nº- 407-A, de 1995.

Outubro de 1995

Solicito a Vossa Excelência autorizar a pLblicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Roberto Jefferson, Presidente.
OFfclO Nº- 411 195-P
Brasília, 2 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nº-447-A, de 1995.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Roberto Jefferson, Presidente.
OFfclO Nº- 412/95-P
Brasília, 2 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nº- 621-A, de 1995.
Solicito a Vossa Excelência autorizar a publicação do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
Atenciosamente, - Deputado Roberto Jefferson, Presidente.
Do Sr. Deputado Wigberto Tartuce, Presidente da Comissao de Trabalho, de AdministraÇao e Serviço Público, nos seguintes termos:
OFfclO Nº- 313/95
Brasília, 28 de setembro de 1995
Senhor Presidente,
Em conformidade com o art. 141, do Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência que esta
Comissão, em reunião ordinária realizada no dia 209-95, se manifestou pela incompetência de apreciar
o Projeto de Lei nº- 610/95 - do Sr. Humberto Costa
- que "dispõe sobre proteção à testemunha de crime
e dá outras providências".
Solicito que sejam tomadas as devidas providências.
Atenciosamente, - Deputado Wigberto Tartuce, Presidente.
Reconsidero o despacho inicial dado
ao PL nº- 61 0/95, para excluir a Comissão de
Trabalho de Administração e Serviço Público. Oficie-se ao Requerente.
Em 17-1 o-es. - Lurs Eduardo, Presidente.
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Do Sr. Deputado Moreira Franco, Presidente
da Comissao de ViaçAo e Transportes, nos seguintes termos:
OFrCIO P-112195
Brasília, 3 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao depoimento no art. 41, inciso XVIII, do Regimento Interno, encaminho a V.
Exª em anexo, a relação das proposições pendentes
de decisão deste Órgão, ao término do mês de setembro último.
Atenciosamente, - Deputado Moreira Franco,
Presidente.
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Proposições pendentes ao término do mês
de agosto de 1995
1 - Projeto de Lei nft 4.175/89 - Do Sr. Koyu
Ilha - que "dispõe sobre o transporte de idoso".
(apensado: PL nft 5.221190)
Relator: Deputado Antônio Jorge
2 - Projeto de Lei nft 4.586190 - do Poder Executivo que "dispõe sobre o transporte multimodal de
carga e dá outras providências".
Relator: Deputado Carlos Santana
3 - Projeto de Lei nft 968-A/91 - do Sr. Murilo
Monteiro - que "dispõe sobre a uniformização de
preços de asfalto nos municípios da Amazônia Legal
e dá outras providências".
Relatora: Deputada Teima de Souza
4 - Projeto de Lei nft 1.860-A/91 - do Sr. Luiz
Moreira - que "dispõe sobre as tarifas de bilhetes de
passagem aérea".
Relator: Deputado Rubem Medina
5 - Projeto de Lei ~ 4.188193 - do Sr. Max Rosenmann que "estabelece condições para o tráfego de caminhões nas rodovias federais e dá o~ providências".
Relator: Deputado Newton Cardoso
6 - Projeto de Lei nft 3.317-A/92 - do Sr. João
Mendes - que "dispõe sobre a proposição da Categoria Funcional de Agente de Segurança de Tráfego
Aéreo para o Grupo DACTA - Código 1.301 - Técnico de Defesa Aérea e Controle de Tráfrego Aéreo,
níveis NS-25 e NS-14"
Relator: Deputado Hilário Coimbra
7 - Projeto de Lei Complementar nft 198194 do Poder Executivo (Mens. 1.105/94) - que "Cria o
Sistema Nacional de Prevenção Fiscalização e Repressão ao Furto e Roubo de Veículos e Cargas, e
dá outras providências".
Relator: Deputado Mário Negromonte .
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8 - Projeto de Lei nft 4.465-N95 - do Sr. Tony
Gel - que "dispõe sobre passe livre aos ex-eombatentes nos sistemas rodoviários., ferroviários e hidroviário de transporte coletivo interestadual".
Relator: Deputado Ayrton Xerez
9 - Projeto de Resolução da Câmara nft 45195
- do Sr. Francisco Silva e outros - que "institui Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar
e investigar as irregularidades no transporte de GLP
- Gás Liqüefeito de Petróleo".
Relator: Deputado Alberto Goldman
10 - Projeto de Lei nQ. 211/95 - do Sr. Fernando Lopes - que "disciplina o funcionamento dos sistemas urbanos de transporte por ônibus".
Relator: Deputado Carlos Nelson
11 - Projeto de Lei nft 266/95 - do Sr. Sandro
Mabel - que "dispõe sobre o depósito e venda de
veículos apreendido pelos DETRAN em todo o território nacional".
Relator: Deputado Telmo Kirst
12 - Projeto de Lei nft 311/95 - do Sr. Gonzaga
Patriota - que "inclui no Plano Nacional de Viação,
aprovado pela Lei nft 5.917, de 10 de setembro de
1973, a ligação rodoviária que especifica".
Relator: Deputado Jairo Azi
13 - Projeto de Lei nft 415195 - do Sr. Gonzaga
Patriota - que "institui o transporte público alternativo no território nacional, e dá outras providências".
Relator: Deputado Carlos Santana
14 - Projeto de Lei nft 419/95 - do Augusto Viveiros que "dispõe sobre a obrigatoriedade de instalar equipes de socorro a acidentados nas principais
estradas do País e dá outras providências". (Apensado o PL nft 547/95)
Relator: Deputado Simão Sessim
15 - Projeto de Lei nft 466-N95 - do Sr. Vic Pires Franco - que "determina a prestação dos serviços concedidos de transporte rodoviário de passageiros e dá outras providências".
Relator: Deputado Paulo Gouvêa
16 - Projeto de Lei nft 475195 - do Sr. Ricardo
Barros - que "dispõe sobre a posição do cano de escape (descarga) dos caminhões e ônibus".
Relator: Deputado José Carlos Lacerda
17 - Projeto de Lei nQ. 536/95 - do Sr. Max Rosenmann - que "dispõe sobre a forma de investidura
dos dirigentes dos Conselhos Regionais do Serviço
Social do Transporte - SEST e do Serviço Nacional
de Aprendizagem do Transporte - SENAT".
Relator: Deputado Simão Sessim
18 - Projeto de Lei nft 557/95 - do Sr. Sérgio
Arouca - que "dispõe sobre a mLK:Iança do nome do
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Aeroporto Internacional do Rio de janeiro para Aeroporto Internacional Maestro Antônio Carlos Jobim".
(Apensado o PL nº- 689/95)
Relator: Deputado José Egydio
19 - Projeto de Lei nº- 582195 - do Sr. Valdir
Colatto - que "Fixa critérios para a criação e registro
de Auto-Escola e dá outras providências".
Relator: Deputado Antônio Joaquim
20 - Projeto de Lei nº- 613195 - do Sr. Jorge Anders - que "estabelece a proibição de utilização de telefonia móvel celular pelo condutor de veículo em m0vimento, bem como a proibição de fumar ao volante".
Relator: Deputado Chico da Princesa
21 - Projeto de Lei nº- 689/95 - do Sr. Jofran
Frejat e outros - que "Altera o nome do Aeroporto
Internacional e Brasília e dá outras providências".
Relator: Deputado Lael Varella
22 - Projeto de Lei nº- 713195 - dos Srs. Ricardo Gomyde e Aldo Rebelo - que "estabelece exigências para a obtenção ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação".
Relator: Deputado Benedito Guimarães
23 - Projeto de Lei nº- 739/95 - do Sr. Marquinho Chedid - que "Institui instrumento de controle e
proteção contra furtos e adulteração de veículos automotores".
Relator: Deputado Darcísio Perondi
24 - Projeto de Lei nº- 751195 - do Sr. José de
Santana Vasconcelos - que "Dispõe sobre a responsabilidade civil do prestador de serviço de transporte
coletivo rodoviário de passageiros, em caso deacidente, e dá outras providências".
Relator: Deputado Mauro Lopes
25 - Projeto de Lei nº- 755/95 - do Sr. Cláudio
Cajado - que "inclui ferrovias na relação descritiva
do Plano Nacional de Viação".
Relator: Deputado Edson Ezequiel
26 - Projeto de Lei nº- 763195 - do Sr. Vilson
Santini - que "Dispõe sobre a assistência médica
em aeronaves de vôos comerciais de passageiros".
Relator: Deputado João Maia
27 - Projeto de Lei nº- 827/95 - do Sr. Jorge
Anders - que "estabelece características para projetos de pontes e viadutos e dá outras providências".
Relator: Deputado Hugo Lagranha
28 - Projeto de Lei nº- 829195 - do Sr. Jorge Anders - que "dispõe sobre a responsabilidade dos órgãos
cometidos do emplacamento transferência e regularizaçOO de veículos automotores e dá outras providências".
Relator: Deputado Simão Sessim
29 - Projeto de Lei. nº- 919/95 - do Sr. Lindeberg Farias - que "suprime o campo "Ano de Fabri-
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cação" no Certificado de Registro e Licenciamento
de Veículos e dá outras providências".
Relator: Deputado Paulo Feijó
30 - Projeto de Lei nº- 941/95 - do Sr. Carlos
Cardinal - que "dá nova redação ao artigo 80 da Lei
nº- 5.108, de 21 de setembro de 1966 - Código Nacional de Trânsito".
Relator: Deputado Leonel Pavan
Sala da Comissão, 3 de outubro de 1995 Ruy Ornar Prudência da Silva, Secretário.
Do Sr. Deputado Carlos Mosconi, nos seguintes termos:
OF.lGP/283/95
Brasnia, 27 de setembro de 1995
Senhor Presidente,
Tenho a satisfação de dirigir-me a V. Exª para
solicitar seja a PEC Nº- 00082, de 1995, de minha
autoria, desapensada da PEC nº- 33195.
Aproveito ensejo para renovar a V. Exª protestos de elevada estima e distinta consideração. - Deputado Carlos Mosconi, Vice-Líder do PSDB - MG.
Defiro. Desapense-se a PEC nº- 82195
da PEC nº- 33/95. Oficie-se ao Requerente.
Em 17-1 D-95. - Lurs Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado Gilney Viana, nos seguintestermos:
OFrCIO Nº- 32/95
Senhor Presidente,
Venho por meio deste solicita retirada da proposta de emenda de plenário, de minha autoria, feita
ao Projeto de Lei nº- 4.555194.
Sala da Comissões, 5 de outubro de 1995. Deputado Federal, Gilney Viana. (PT - MT)
Defiro.
Em 17-1 D-95. - Lurs Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado Raimundo Santos, nos seguintes termos:
OF. Nº-1.730 PFUDN
Brasília, 4 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Pelo presente comunico a V. Exª- que nesta data,
nos termos estatutários e de acordo com a Lei nº9.096/95, tive a minha filiação partidária deferida pelo
Diretório Nacional do Partido da Frente Liberal- PFL.
Em conseqüência, a partir desta data, passo a
integrar a bancada do PFL nessa Excelsa Casa Legislativa, com muita honra.
Rogo a V. Exª mandar tomar boa nota dessa
comunicação, para que surta os efeitos necessários.
Cordialmente, - Deputado Raimundo José
Pereira dos Santos.

Outubro de 1995

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DEPARTAMENTO DE PESSOAL

I~"CA-: [

WM'

I

I,

P F L

', i RAL'1UNlXl

[

_69_.

28~

~

ê5
~

ros

r-:-

SAN'IOS

OE 'IlASCIMeNf('

Belém - PA

'" 00 ' " ' U C O ? r'ATUAAc'O'O'
il' -' ~1049513-~ ~tarém/PA

I'
I
,

g~
-'

Iê ~

"et.e.o

OA' Joaquim Pereira dos santos
MA< Maria Paula dos santos

PllOFI5SÃO

~

•

IlESIOEt.lC.-.

~ I'~ ffi ~vogac1o ~iTv.
u

::IA U

I 10-10-55

MUN'ClP'O' m.oo

I.

~.
~C

;:

JOS~ PEREIFA

Ill)"'' ' ELE'.ÚRAI.I

V" ]

g

cc

~ l~ ~

~w

Quarta-feira 18 01637

V

Humaitá, q~edJfe'#ra Belém PA
. "S5INATlJAA ~o ELE'TOA.H'IU~.oo_. '• .... J...I

_ f··...V

Declaração
Declaro, de acordo com o que consta dos registros do Departamento de Pessoal, que o Deputado Federal Adhemar de Barros Filho, eleito pelo Estado de São Paulo, para a 50ª Legislatura
(1º102/1995 a 31-1-1999), encontra-se em licença
para tratar de interesse particular, no período de 2-81995 a 30-9-1995. Esta declaração não contém
emenda ou rasura.
Brasília, 30 de agosto de 1995. - José Botelho Filho, Diretor.
TERCEIRA SECRETARIA
EM 6-10-95
Ao Senhor Presidente. Conforme Declaração
fornecida pelo Departamento de Pessoal da Casa,
consta que o parlamentar, na presente sessão legislativa, utilizou 60 (sessenta) dias de licença para tratar de interesse particular, no período de 2-8-95 a
30-9-95. - Deputado Benedito Domingos, Terceiro
Secretário.
DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Declaração

REQUERIMENTOS
Do Sr. Deputado Adhemar de Barros Filho,
nos seguintes termos:
São Paulo, 29 de setembro de 1995
Senhor Presidente,
Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência, para, nos termos do inciso 111 do artigo 235 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requerer a prorrogação da licença do meu mandato de
Deputado Federal, pelo prazo de 10 dias.
Aproveito para renovar os meus protestos de
estima e consideração pelo nobre presidente e amigo.
Atenciosamente, - Adhemar de Barros Filho.
Defiro.
Em 17-10-95. - Ronaldo Parim, 1Q
Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Declaro, de acordo com o que consta dos registros do Departamento de Pessoal, a seguinte freqüência às sessões deliberativas da Câmara dos
Deputados, por parte do Deputado Federal Adhemar
de Barros Filho, eleito pelo Estado de São Paulo,
para a 50ª Legislatura (1-2-1995 a 31-1-1999):
Exercício de 1995: fevereiro - presença nos dias 16
e 22, ausência no dia 21 , tendo sido realizadas )03
(três) sessões deliberativas; março - presença nos
dias 07,09,14,15,16,28 e 29, ausências nos dias
10, 21, 22, e 23, tendo sido realizadas 11 (onze)
sessões deliberativas; abril - presença nos dias 04,
05, 06, 11, 18, 19, 20, 25, 26 e 27, ausência no dia
10, tendo sido realizadas 11 (onze) sessões deliberativas; maio - presença nos dias 02, 03, 04, 09, 10,
16, 17, 18, 24, 25, 30 e 31, ausências nos dias 11 e
23, tendo sido realizadas 14 (quaterze) sessões deliberativas; junho - presença nos dias 06,07,28 e 29,
ausências nos dias 14, 20, 21 e 27, tendo sido realizadas 08 (oito) sessões deliberativas; agosto -licença para tratar de interesse particular no período de
2-8 a 31-8-1995; setembro - para licença para tratar
de interesse particular no período de 1-09 a 30-91995. Esta declaração não contém emenda ou rasura.
Brasília, 6 de outubro de 1995. - José Botelho
Filho, Diretor.
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Do Sr. Deputado Emerson Olavo Pires, nos
seguintes termos:
REQUERIMENTO DE CPI Nº- 18 DE 1995
, .
(Do Sr. Deputado Emerson Olavo Pires)
Requer a criaçao de Comissao Parlamentar de Inquérito com a finalidade de
examinar as causas dos conflitos agrários no Brasil, e propor soluçCles através
da reforma agrária.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
parâgrafo 3º- do art. 58 da Constituição Federal e na
forma do art. 35 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, a instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a examinar as causas
dos conflitos agrârios no Brasil e propor soluções
através da reforma agrâria.
É do conhecimento público que a Câmara dos
Deputados constitui Comissão Externa de Representação para verificar as conseqüências e levantar
informações sobre o conflito de Corumbiara, em
Rondônia, ocorrido em 9 de agosto de 1995.
Contudo, é de se ressaltar que, através do relatório da supr~itada Comissão, conclui-se que "é inquestionâvel o fato de que no acampamento dos posseiros da fazenda Santa Elina houve uma chacina".
Fato este que poderia ter sido evitado se providências jâ tivessem sido tomadas no sentido de promover a reforma agrâria, como dispõe o art. 184 da
Constituição Federal:
"Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrâria., o imóvel rural que não esteja
cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida
agrâria, com clâusula de preservação do valar real, resgatâveis no prazo de até vinte
anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização serâ definida em leL"
Diante da gravidade dos fatos levantados e da
impossibilidade de· concluir todas as investigações
com a profundidade que o caso requer, e outras de
igual natureza conforme relatos da CONTAG e CPT,
serâ imprescindível a instalação de uma Comissão
Parlamentar destinada a apurar as causas dos conflitos agrârios no Brasil e propor soluções após ampio e transparente debate sobre o tema.
Nestes termos pede deferimento.
Sala das Sessões, 12 de setembro de 1995. Deputado Emerson Olavo Pires - Adelson Ribeiro
- PSDB - Adelson Salvador - Bloco(PSB) - Aecio
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Neves - PSDB - Agnaldo Timóteo - PPR - Airton
Dipp - PDT - Alceste Almeida - Bloco(PTB) Aldo Rebelo - PCdoB - Alexandre cerant~ - Bloco(PFL) - Alexandre Santos - PSDB - Almlno Affonso _ PSDB _ Ana Julia _ PT Antonio Aureliano
- PSDB - Antonio Carlos Pannunzio - PSDB Antonio Feijao - PSDB - AntOnio Joaquim - PDT
Arlindo Chinaglia - PT Arnaldo Madeira - PSDB
Arthur Virgilio - PSDB Atila Lins - Bloco(PFL) Augustinho Freitas - PP Augusto Carvalho - PPS
Ayres da Cunha - Bloco(PFL) Ayrton Xerez PSDB B. Sá - PSDB Benedito Domingos - PP
Beto Lelis - Bloco(PSB) Bonifácio de Andrada Bloco(PTB) Bosco França - Bloco(PMN) Carlos
Camurça - PP Carlos da Carbras - Bloco(PFL)
Carlos Magno - Bloco(PFL) Carlos Santana - PT
ceci Cunha - PSDB celia Mendes - PPR Chicao
Brigido - PMDB Chico Vigilante - PT Cidinha
Campos - PDT Cleonâncio Fonseca - PPR Confúcio Moura - PMDB Corauci Sobrinho - Bloco(PFL) Coriolano Sales - PDT Cunha Lima PSDB Darci Coelho - Bloco(PFL) Davi Alves Silva
- Bloco(PMN) De Velasco - Bloco(PSD) Domingos
Dutra - PT Domingos Leonelli - PSDB Duilio Pisaneschi - Bloco(PTB) Edson Queiroz - PP
Eduardo Barbosa - PSDB Elias Murad - PSDB
Emerson Olavo Pires - PSDB Enio Bacci - PDT
Eraldo Trindade - PPR Euripedes Miranda - PDT
Expedito Júnior - Bloco(PL) Fernando Ferro - PT
Fernando Gabeira - PV Fernando Gomes - PMDB
Fernando Torres - PSDB Feu Rosa - PSDB Firmo
de Castro - PSDB Flávio ~rns - PS~B Francisco
Horta - B.loco(P~) FranCISCo. Rodrlg~es -: Bloco(PSD) Gllney.Vlana - PT Glon~ann~ Queiroz PDT Haroldo LI~a -:- PCdoB Hélio Blcud~ - PT
Herculano Anghlnetti - PSDB Hermes 'parclanello
- PMDB lldemar Kussler - PSDB InáCIO Arruda P~doB Ivan V~lente - PT Jair Bolsonaro - PPR
Jair Meneguelll - PT João Colapço - Bloco (PSB)
João Coser - PT João Fassarella - PT João Iensen - Bloco(PTB) João Leao - PSDB João Maia PSDB João Paulo - PT Jorge Anders - PSDB
J6se Aldemir - PMDB José Carlos Coutinho - S.
Part. José Carlos Vieira - Bloco(PFL) José de
Abreu _ PSDB José Fortunati - PT José Genoino
_ PT José Luiz Clerot - PMDB José Mauricio _
PDT José Mendonça Bezerra - Bloco(PFL) José
Priante _ PMDB José Thomaz Nono - PMDB Jovair Arantes - PSDB Laire Rosado - PMDB Laura
Carneiro - PP Leonel Pavan - PDT Leonidas
Cristino - PSDB Lima Netto - Bloco(PFL) Lindberg Farias - PCdoB Luís Barbosa - Blo-
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co(PTB) Luiz Carlos Hauly - PSDB Magno
Bacelar - S. Parto Marcelo Deda - PT Marcos Medrado - PP Maria Valadao - PPR Marinha Raupp - PSDB Mário Negromonte PSDB Marta Suplicy - PT Miguel Rossetto PT Milton Mendes - PT Nilton Temer - PT
Miro Teixeira - PDT Moacyr Andrade PPR Murilo Pinheiro - Bloco(PFL) Nan Souza - PP Nelson Otoch - PSDB Newton Cardoso - PMDB Nicias Ribeiro - PMDB Noel
de Oliveira - PMDB Odilio Balbinotti - S.
Parto Osmênio Pereira - PSDB Paulo Delgado - PT Paulo Feijo - PSDB Paulo Rocha PT Pedro Canedo - Bloco(PL) Pedro Wilson
- PT Pimentel Gomes - PSDB Pinheiro Landim - PMDB Raimundo Bezerra - PMDB Raimundo Santos - PP Ricardo Gomyde PCdoB Roberio Araújo - PSDB Roberto
Fontes - Bloco(PFL) Roberto França - PSDB
Roberto Jefferson - Bloco(PTB) Rogério Silva - PPR Rommel Feijo - PSDB Salatiel Carvalho - PP SalomAo Cruz - Bloco(PFL) Saraiva Felipe - PMDB SebastiAo Madeira PSDB Sergio Barcellos - Bloco(PFL) Sérgio
Carneiro - PDT Severiano Alves - PDT Severino Cavalcanti - Bloco(PFL) Silas Brasileiro - PMDB Silvernani Santos - PP SimAo
Sessim - PPR Simara Ellery - PMDB Talvane Albuquerque - PP Tilden Santiago - PT
Uvaldino Júnior - Bloco(PSB) Ubiratan
Aguiar - PSDB Ushitaro Kania - Bloco(PSB)
Valdenor Guedes - PP Vanessa Felippe PSDB Vicente Arruda - PSDB Vilmar Rocha
- Bloco(PFL) Vilson Santini - Bloco(PTB)
Waldomiro Fioravante - PT Wigberto Tartuce - PP Wilson Cignachi - PMDB Wilson Cunha - Bloco(PFL) Worney Queiroz - PDT Zé
Gerardo - PSDB Zé Gomes da Rocha - Bloco(PSD) Zila Bezerra - PMDB Zulaiê Cobra PSDB.
Devolva-se, a proposição, nos termos
do art. 137, § 1Q.lnciso 11, a1inea cdo RICD.
Oficie-se ao Àutor.
Em 29-9-95. - Luiz Eduardo, Presidente.
SGM/P N2. 1151/95
Brasília, 29 de setembro de 1995
Senhor Deputado,
Reporto-me ao Requerimento nº- 18, de 1995,
de sua autoria, com a finalidade de instituir Comissão Parlamentar de Inquérito para "examinar as cau-
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sas dos conflitos agrários no Brasil, e propor soluções através da reforma agrária".
Informo a Vossa Excelência que não será possível dar seguimento à mencionada Proposição, tendo em vista não se encontrar caracterizado o requisito do fato determinado, passível de investigação,
indispensável à sua tramitação, nos termos do art.
35, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Nesse sentido, encaminho em devolução a
Vossa Excelência o referido Requerimento, consoante o disposto no art. 137, § 12., Inciso 11, alínea
c, do Estatuto Doméstico.
Colho o ensejo para expressar a Vossa Excelência protestos de alta estima e distinta consideração. - Luís Eduardo, Presidente.
OFfclO N2. 107/95 GDEOP
Brasília, 3 de outubro de 1995
Senhor Presidente,
Em atenção ao expediente SGMlP nº- 1.151/95,
solicito a Vossa Excelência reconsiderar o despacho de devolução do Requerimento nº- 18, de
1995, de minha autoria, com a finalidade de instituir Comissão Parlamentar de Inquérito para "examinar as causas dos conflitos agrários no Brasil e
propor soluções através da reforma agrária", pois
vimos, através deste, aditar o referido requerimento, com a juntada de dossiê composto de matérias
referentes a conflitos agrários onde ficam comprovados diversos fatos determinados que darão ensejo a investigações.
No aguarelo do deferimento da presente solicitação, antecipo meus agradecimentos, renovando
protestos de elevada estima e justa consideração.
Atenciosamente, - Deputado Emerson Olavo
Pires - PSDB - RO.
Reconsidero, o despacho de devolução do Requerimento de CPI nº- 18/95, para
determinar o seu retorno à tramitação, tendo
em vista o aditamento de matéria que toma
configurado o fato determinado nos termos
regimentais.
Em 17-10-95. - Luís Eduardo, Presidente.
Defiro. Junte-se ao Requerimento de
constituição de CPI nº- 18, de 1995. Oficie-se
ao Requerente.
Em 17-10-95. - Luís Eduardo, Presidente.
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'Confr()nto em RO
mata pelo menos 10
Confronto annado entre semterra e policiais militares deixou pelo menos dez mortos na
fazenda.Helina,.em Corumbiara
(RO). A Secretaria da Segurança .Pública de Rondônia disse
que a polícia tinha ordem da
Justiça para a reintegração de
posse da fazenda, ocupada por
500 fanu1ias desde julho.

A área, a 800 km de Porto
Velho, é alvo de.disputa há cerca .de quatrb. an~; '. ~. acordo
com os sem~terra. .
Segundo o governo de~QQ-"
dônia, a: polícia já havia ·tentado .
retomar a fazenda no dia 19 de
julho, de posse de ordem judicial, mas foi recebida c$>m pedradas e rojões.
PAG. 1-7
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Quinta-Feira, 10 de agosto de 1995

VIOLtNCIA NO CAMPO

Conflito em RO deixa pelo menos
10 mortos
.~'t·f.!,.",l(lo

LI

I'olídu, !JlOl·n~,.um oito sem-tt~I"'U e dois PM;; para o sindicato, foram 30

sem-terra e cinco

PMs

LulsCURRO
Ui

AgeJ1l.I~ Folha

Um lllllltUlllt1 afm.uJo t:ntr~ lrah.llh<ldnn:.. f1Jr<1I:- "'elll Itfm e poli~
c,a" nuli'"re, dCIX(lII pelo menos
10 Illtlrhl' 11.1 lIIiHlmgiuJa de onlem
11.1 JMl'lId,1 I felina. 110 município
IIL- ('ultlmol.u,l (J (l'n:d de SOU km
u ·.Ul!L·...tl· de 1'0110 Velho-RO).

Segundo " SctrClana de Segur,II',,1 Pnhhca de Rondônia. mor·
ui h) "L·m·lena (entre eles
11111 IllL'lIll1n dL' 7.1110\1 e duis poli-

fcr.11l1

li••• '! 1I11111.1IL:'"
.\ "L:t"fL'llIrJ3 L.hL:~111J J dl\'ulgar o
11l1II1l'W Ik 17 Jn(lrtc~, JJ1J~ vultuu

itlr<Í~

"lO

it.. 2 ~h ~O Segundo o ,~creláW,o•• krle) Marlin, M",ini.·

Rurais de Jaru (ROl. que esli cen·
tralizando as mfunnaçõcs sobre o
conflito, afimlOu que o número de
monos chega a 35 -30 trabalhadores sem terra e cinco PMs.
Urna comissão fonnada por de·
pUlal.1()~ federdis e um membro do
Ministl!rio da JUMiça vai hojt: a
Rondônia para averiguar o caso.
O secretário Wanderley Masini,
36, disse por lelefone à Agência
Folha que o confronto começoo
quandu policiais foram atacados
pelos invasores com tiros de carabinas e escopela.li.
Segundo Ananias de Souza Pereira, do sindicato dos If"dbalhadoTeS, os sem-terra apen35 se defenderam do .Iaque: "Eles chegaram

lImlagcm anleriur
atirando",
':k t1h"C 1,lInhl'llI que haVIa 13
Ele diz que exi~le a p()5~ibílida~CIII h'lrJ L.' til" PM.. in1ernadn~
,de de os trabalhadores terem cooIUIll\c l'lIl1 1101

() SUllhLalo d", Trah.lhadores . I fundido os PMs com jagunços en·

viados por fazendeiros.
,,(; mUllO comum os c.pangas
dos coronêis se veslirem com faro
das semelhantes às dos policiais",
di..eele.
Mosini afinnou que a polícia li·
nha urna ordem da Jusliça de Colorado d'Oeste IRO) para • reinte·
grolÇio de posse da fazend., ocu·
pada por cerca de 500 fammas
desde 14 de julho Illtimo.
"Os policiais foram surpreendidus pela resistência e obrigados a
reagir", disse o secrelário_ Segun·
do ele, mais 15 PMs estariam feri·
dos. Mosini disse Iarnbém que a
ação policial só foi decidida após
15 dias de negociaçi>es infrulíferas
com os sem-Ieml.
Moslni disse, na nuite de onlem, que a situação na fazenda es·
lava sob controle da polIcia.
Segundo ele, nIo havia a possi-

bilidade de novos confronlos, e os
sem·terrd estariam deixando o locai. Trinta sem·terra fordm presos.
Mosini disse que mêdicos Iegis.
I.s e perilos criminais eslão na fazenda, sOO supervisão do delegado
Everaldo Magalhães, para prestar
infonnaçõcs definilivas sobre o
número de mortos.
Na noite ,de ontem, Percim disse
que nio havia possibilidade de novos conflitos.
O secretário de Segurança disse
que havia cem policiais no local e
que a situaçio eslava sob controle.
O sindicato disse que a polícia en·
viou 300 soldados para • fazenda.
Segundo o Movimento dos Tra·
balhadores Sem Terra, há cerca de
quatro anos existe dispUl. ua ma,
de 14 mil hectares.

1b
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I'orlo Velho. Rondônia
Sexta-feira, 11 de agoÃO de 1995

MUNiCípIOS

Clima muito tenso
na área do conflito
CORUMBIARA

Há quem afirme que os
PM's foram tocaiados
iuda repercule de forma violenla nesla cidade o liroleio
da madrugada de onlem,
quando um lfUpamenlo da Policia
Mllilar, que foi enviado para cumprir uma delerminação judicial de
reintegraçio de posse sobre aleITa
na fazenda Sanla Helina, num local
conhecido "'Iui cumo
farilo t • localizada a
20 quilômetros da
sede deste municfpio,
foi sUIJl<""ndido num
lirotcio havido com
os ànvatsorcs deixando
um ialdo enorme de
feridos e monos de
• mbo~ U~ IMdos. é:m L_
plena selva onde se localiza o acampamento consliluldo de barracos DOS
quais os posseiros eslavam morando
com suas fammas e que jA haviam
desmalad<, vúios hectares.
O problema começou hA cerca
de tr!. semanas, quando dezeuas de
posseiros oriundus, segundo comc:nI"ios na regilo, alé mesmo de
Estado. do sul do pai. e que, ainda
conforme se informou na ocasiio,
leriam sido trazidos para lomar a
'rea, se in"alaram nu lerras da
fazenda Sanla Helina cujos proprielJrios logo em seguida elllraram na
Justiça em Colorado bOleando a
reilllegraçlo de posse,

A

PRIMEIRO CON,..UTO
11' uma semana houve o pnmo,ro conlluo, quando .policiais-mililares Icump•• nharam um ofidal de
Jusliça para fazer a reinlegraçlo e
houve um confronlo com duas versões, uma delas, a dos invasores, de

que os PM'I aliraram primeiro. 1t
os PM's afirmavam que os tiros partiram das lIlJDas de posseiros que
usavam como escudos crianças e
mulheres idosas, conforme o 1eS1emunho dos aoIdados.
Na ocasiio pelo menos um poso
seiro ficou ferido enquanlo huuve
ameaça de que num momo poderia
acontecer um Iiroceio, o que acabou
acontecendo onlem. aerando um
clima de lemor na Cidade onde o
ÚRICO assunto foi o cooftilO.
O~

números apresentados para o

falo eram sempre diferente•. Pelo
inIcio da manhl houve quem afirmuse que erlm muitos 05 monos,
lti conlas variando de cinco a 20,
enquanto que pela larde já se confirmava e idenlificavam alguns como
os policiais-mililares, o leRenle
f"ulelis e o IOIdado Souza.
Acoslumada a ser uma cidade
pacala, a exlsl!ncia de um conflilo
dcsla JIfOPOIÇio em sua trea acabou
fazendo com que o modo batesse
em muiw portas. Na notle de quarla para quinla er.un poucas pessoas
sendo ViSla5 nls mas, enquanto os
boatos continuavam, damJo conta
I~DU

de que muJlHlj inVil .. or~s

haviam fugido para as malas e
poderiam eslar vindo para
Corumbiara, o que fez com que os
policiais locais ficassem em estado
de alerta para evitar problemas na

cidade.
CEREJEII«S
A cidade aconIou com a nutlcia
de que um grande coof1jlo acoolcceu a 6S quilÔmelros daqui, na
fazenda Santa Helina e no hospital
local muilas pessoas feridas chegaram duranl' loda a quana-feira e
ainda na rnanhl de onlem a desinformaçlo era enorme e ninguém
cmhia quem havia atirado primeiro
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SEM TERRA

Encontro discute assentamento
. lOS eXIstentes em todo o estado.
Ontem. o senador Odacir Soares
defendeu Junto as esferas federais
a ampilação dos programas de assentamento em Rondôma de 6 mil
para dez mil famílias até o final
do ano. "Estamos pleiteando tambem a liberaq,ão de mais recursos
para acelerar as obras de infra-estrutura Já existentes. pnonzando
os setores de saúde e eduCação,
beI!! como a utilização, der novos
mecanismos atraves do lncra para
desburocratizar as pendênCIas judiciais agrarias". enfatizou.
O preSidente do lncra pretende efetuar uma ampla discussão sobre as
ações que o or~ão vem desenvolvendo em Rondônia e estabelecer
metas a curto prazo que possibilitem assentar todas as famílias que
se encontram cadastradas e que
não tem terra para se fixarem.
O recente epIsódio ocorrido em
CorumbIara tambem sera objeto de
ampla dIsc\lsSSO e uma solução nào

Um encontro hoje em Vilhena. a
partIr das 09hs. no auditório da
prefeitura municipal. reunindo o
governador Valdir Raupp, o senador Odacir Soares. presidente regional do PFL. o presidente do Incra Basílio Neto. o deputado federal Eurípedes Miranda. preSIdente regIonal do PDT. diretores regionais do Incra e lideranças dos sem
terra de Rondônia. servirá para debeter a questão do conflito desencadeado na fazenda Santa Elina
em Corumbiara e
CONFLITO definir os próximos programas
t'
de assentamen.
tos no estado.
. ' A reunião. articu\ .
lada pelo senador
• ' .'
Odacir Soares,
..
'.
pretende tam.
bém definir as
CORUMBIARA ações integradas
entre o governo do estado e o lncra
Ira resolver os Impasses fundiã-

ii

Rondônia pode
fechar garimpo
Um dos maiores garimpos do país de
cassiterita e também um dos mais
problemáticos - o de "Som futuro",
em Ariquemes (RO) - pode ser
fechado a partir de hoje pelo
governador Valdir Raupp (PSBD),
depois de diversos conflitos entre
garimpeiros pelo controle da.mina.
Os desentendimentos começaram .
após a aprovação de uma lei, na
Assembléia Legislativa de Rondônia.
que garante o acesso das cooperativas

apenas para os sem terra que haVIam mvaàido a Fazenda Santa
Elina deverá ser encontrada. possibilitando-se a liberação de recursos que permitam não apenas assentar cerca de 6 mil fanul.ias. mas
ate ampliar este numero para dez
mil.
Já. o presidente do lncra. Basílio
Neto tambem mostrou-se preocupado com a sItuação dos projetos
de assentamento em Rondônia que
amda nao receberam obras de mfraestrutura. como estradas. por
exemplo, as tiunilias que se encontram isoladas e sem condições de
retIrar sua produção.
O senador Odacir Soares está defendendo junto ao lncra a aceieração. das desapropnações. atraves
de um nto espeCIal de aqwsIção de
terras de modo que todos os iocos
de tensão SOCial sejam eiemmaàos.
-devoivenao-se a paz no campo'

extrativistas à área do garimpo. Mas
os garimpeiros mais antigos não
permitiram a entrada das
cooperativas. Eles alegaram que o
Departamento Nacional de Produção
Mineral (DNPM) concedeu
autorização de lavra apenas para a
mineradora Ibesa, subsidária do
grupo Paranapanema. No primeiro
confronto entre os dois grupos. duas
pessoas ficaram feridas. "Não vou
deixar voltar os tempos de tensão e
pistolagem em Rondônia", disse o
governador, que teme um conflito de
proporções trágicas.

1 RESPONSABILIDADES
Desta vez. não foram todos os
que escaparam entre os monos e feridos. Em Corumbiara. na Fazenda
Santa Elina ocupada. da madrugada
da quana-feira passada até o raiar do
dia. mais de uma dezena de pessoas
não logrou escapar com vida depois
de algumas horas de tiroteio entre
policiais militares e posseiros. Um
sacrifício tão bestial quanto inútil,

absurdo e sem sentido. Sepultados os
cadáveres. urge apurar responsabilidades.
Embora tenha se apressado em se
eximir de qualquer culpa fazendo
divulgar uma "Nota Oficial" em que
mais tergiversa do que esclarece alguma coisa. o Governo está longe de
poder fechar essa coma sel)l que lhe
seja debitado coisa alguma. Como a

própria "Nota" indica. sabia-se do
agravamento da situação em
Corumbiara há, pelo menos. 15 dias.
Sabia-se ainda que o cumprimento da
ordem judicial incluía elevadíssimos
riscos de um confronto armado. com
todas as consequências que o incidente dessa natureza poderia produzir.
O governador Valdir Raupp é o
comandante supremo da Polícia
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magistratura do Estado. Mesmo que a
ordem judicial tivesse partido das instâncias superiores, ainda assim restaria o exercício da política. Em suma:
permitiu-se a eclosão da violência
sem que se tivesse esgotado todos os
recurso,.

Militar. ou seja. é sua a últIma palavra
acerca de quaisquer operações da corporação. mormente as de maIOr gravidade. "Ao Estado não cabia alternativa a não ser o cumprimento da ordem
judicial?" Não é verdade. O governador é também o titular da mais alta

Bianco atribui conflitos
à timidez do Governo
Todo o país. em especial o intranquilidade.
Estado de Rondônia. acompanha
Bianco também considera o concom um misto de incredulidade e fronto de Corumbiara um lamentáprofunda tristeza os acontecimentos vel desdobramento. quase previsína fazenda Santa Elina. em vel. da inércia dos programas ofiCorumbiara. A se confirmarem os ciais de reforma agrária. "O país
primeiros informes extra-oficiais. o ainda tem milhares de famílias de
número de monos e feridos só neste trabalhadores sem emprego e sem
conflito no sul de nosso Estado local para morar. Também não falultrapassa o número de vítimas tam enormes espaços de terra
durante o ano de 94 em todo o improdutivas. propícias ao assentamento dessas famílias. Temos um
Brasil.
programa
federal de reforma agráO senador José Bianco. além de
lamentar profundLlmenre o episódio. ria. Por que. então. não cumprí-Io.
tido como um dos mais negros da ou cumprí-Io neste ritmO muitíssimo
história de Rondônia. ainda na abaixo do necessário?" - indaga o
quarta-feira fe:. contatos com o senador.
Ministeno da Justiça no sentido de
Timidez
solicitar apoio federal para que
sejam e\'ltados novos confrontos. já
Para José Bianco. e justamente
que na reflião o c/mUI permanece de a ação timida do .flo\'emo dentro do

CIDADE

o ESTADÀO

programa de reforma agrária que
levou a este impasse e transforma
diversas regiões em todo o país em
verdadeiros barris de pólvora.
"Basta uma leve fagulha para detonar rodo o potencial explosivo.
como
ocorreu
agora
em
Corumbiara. ..
A ocasião. apesar de profundamente lamentável. tra::. embutida
uma lição que todos nós - governo
federal. estadual. congresso. a
sociedade, enfim - temos que aprol'eirar. É um griro de alerta para
que nós possamos definir o que sào
as prioridades do nosso paz's e do
nosso povo. E para que todos nós
passemos a exigir de quem dt' dlrei/O a canah:.ação de recurS05 - {',"t"
l'istoS' para a execuçc10 du re.rrJnllil
a!?rária em nosso pms.
V.lho • R..nd....1a 13 J
s..'•.r.i....Pnrla
1\ dupode 1995~

Illcra, Justiça e PM: " culpados pela chacina"
..I aclt\lll'âtl Itli Idla 1IIIIem
jlela manllã e/tl/'"nll J'elho.
dltmllle lI/tIa l'IItrel'i.lla
c"{,'lil'a

D

"')!"lII""

dt'

()J~"J)J/.I,l,)...

1lI 11 \11I.'t:IIIU5

,tu...

!iltlJl-lerra

eo,l.io l:ulpdmll1 a polklll mihlar. (J l!"\'Crnll e a ju"riça pda chieio.
'Iue /.ll"llnleçl'U anteontem em

CorurnhlôlT.1 Ell'" rc.· ......allaram Iam·
i~1II • Iflllper:1nllJ do Inua. qu~ nin
Nem fM~ndn U" .1!'I..,t:nli.l1ncnlu.., de
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Jn3~ Ci.lrJtJ~ Gac.Jelha.
,\ 3l't"açào dus dirigentes parte
de uma análise da situaçio. eles
diJ'~m que: a pulicijt cuntou cum a
partll:lpaçàll 1It' pi!itolcJros cunlr.illa~
do... por um !'lcnhor de nome. Antenor
Ou,mc, conhel"ido como chefe de pis~
(nICHu", prufi~siunais. AI~m disso
('1111<11;11111111 hlllll (u/codo um cercu e
allrJnLlu pala que ninguém fugi)3C.
No caso d" Jusliça......uma canelada
fOI !'lufíuentc para colocilr centenas
de vlda'i em riscu" Leôncio Onofre

pohllTa" . dl,:.e

da

d;re~'fjo

dI)

movim~nro

sem-ferra.

dhc;,e tlue a jU\tiçl agiu com uma
raplda lourpreendcnlc. us posseiros
m\'alJmml a área na noite do dl3 14
15.1.' nu dia 17 c5tava pronta
"''''111 Ir.t I t.. o.III":1 r'lt"'línf1u li frlj·

r,."a
""1'

rada do pessoal da liJ/clllJoJ S..nt.
Elina.
Mas a acusac;ãu maIOr pe~a para ()
lado do Incra. que não CXphLUU al~
agora uma sl!rie de assentamentos
feitos e a distribuição de terra para
fazendeiros, como ~ o ca!liO do propn~
et~ri" da falenda Santa Elina.
Pereira de Morac~, 'Iue lUII\e1Juiu
comprar 8 t(luJu~ de dm.. mil CI'IJl·
tares do [ncra por preços 1H.~pulares
All!m disso as entidades nio c(mseguem ttr inrormaçõcs subrr 17 milhões de equirares de lerra~ em
Rondônia que foram arrecadadas e
registradas para a União pelo in!iti1uto, sendo que apena.co 3 milhõco; foram
de!<orinadns I projero\ d~ ca'onlla.;ào
~ ólco'-tntarnt'nto Hi Cnnnnhiaru fica

mio"

Outubro de 1995

dentro de uma área de 9 milhôcs que
nio fOi identificada nos projelos do
Incra, e em mais de 8 milhões foi
feita a rcgularizaçio funduiria para
t'lLcndcirus.
A grande reclamação, quunto u
~uvemo, l! o falo de con!ilanlcmente
e~larem dhtribuindo terras improduIIva~ para os colonus, cnquanln .\e
cria uma idl!ill de que o gnvcrrnJ c"IJJ
doando terras. Mas a verdade ~. que
as terras nio sia suficientet, para
garantir o 5u~temo das famflías.
UNo momento estamos d~stacan~

dn um advogado para defender us
coltlnos em COOlmbiar.., nla~ vamos
exigir maiures explicações ~lJbrc o
acORleddo e a puniçio para <J:li culpadns"-,zarantcm t)!'o qualro dirigcntcfo .

S'ecretário censura o
governo de Rondônia
JOSÉ MASCHIO
En~do especial

a Corumblara (RO)

O secretário da A2:ricultura
de Rondônia. Osvaldo Pitaluga
(PI"), disse que havia pistoleiros com a PM de Corumbiara e
que o governador Valdir Raupp
(PMDJ3) sabia disso.

Confronto entre policiais e
sem-t<;rra. na quarta-feira. deixou pelo menos 11 monos na
região. Raupp di~se que a informação sobre ()\ piswleiro:-não e verdadeira.
PAG. 1-11

Policiais foram
expulsos na 1~ vez
Da Agência Folha

A fazenda foi invadida por cerca
de 500 fanulias no dia 14 de julho.
Cinco dIas depois. com ordem judicial de reimegração de posse. a
polícia temou retomar a fazenda.
·0 governo de Rondônia afinnou
que. .os policiais foram recebidos
CWJl, hostilidade na primeira tentativa. O sindicato dos trabalhadores
afmna que os policiais chegaram
atinlndo.
Entre 20 de julho e a última se·
gunda-feira. a Secretaria de SegurallÇa Pública tentou. sem sucesso.
um> acordo para a retirada dos
sem-terra.

"'~Sohrevivente
-.....
.

relata 'naassacre'
Da Ar.6ncia Folha

-11 lavrador AB.. 37, estava na
fuenda Helina. em Corumbiara,

de!tde que os sem-telTll a ocuparam.
,I;'..or telefone. na casa de amigos
em Colorado d'Qeste la cerca de
6fj km de CorumbiaraJ. para onde
conseguiu pegar um ônibus. ele
coii(ou como conseguiu fugir do
qliifchama de "massacre".
,:'Tenho certeza de que nunca
hO!Jve um massacre parecido no
Brasil". afinnou.
AB. e outros sem-terra escaparam da polícia fugindo pelo pequeno rio que corta a fazenda. Com
medo de represálias. pediu para
não..ser identificado.
Agenda Folha • Como come-

çoú.o ataque'!

A.B. • Eram umas 2h quando
uma notícia de que os poliCI3J~ estavam fazendo um cerco.
~amos uma vigília e nos prep~os para um ataque da polícIa. Por volta das 4h. eles começararií a jogar bombas de fumaça.
Ninguém enxergava nada. Aí começaram os tiros.
c~~gou

Agênda Folha • Qual foi a
reaçio dos trabalhadores'!

A.B. • Todos ticaram apavorados e começaram a atirar também.
As mulheres gritavam que não
queriam morrer. As crianças chotaVBm.
Agência Folha • Seus compll-

nhelros foram atingidos'!
A.E. • Pude ver muita gente caída pelo,acampamemo. mas não sei
se estavam mortos ou feridos. Vi
entre eles mulheres e crianças. Pelo que pude ver, tenho ceneza de
quo nunca houve um massacre parecido no Brasil.

-igênda Folha • Como l'ocê
collSegUiu fuxir'!
~B. • Eu eSla.va desespêtado.

c?~do

sem mtuta direção. Não
.ljUando cheguei peno do rio.
-opecei e caí na água. O rio não
ta muito fundo. Andei um pouco
esoerei amanhecer.
VI
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Para .PM houve emboscada
Os números oficiais
fornecidos pela PM
são de 11 mortos e
cerca de 53 feridos

C

orumbiara (dOi enviado. IIpe

ciaiI 8ílBl Queiroz e Ozenil de
Outro) • A Polícia Militar infor·

mouDntem em Vllhena que já emtem ll.mortos e pelo menos 53 fe·
ridOI em col1Blllluência do conflito
armado ocorrido entre POIBliroe e
policiais na madrugada e manài
da última .quarta- r--__- - feira na Fazenda

Santa-Etina, a 20
quilOmetroB de Co-

I CONJ

I

rumbiara. Entretanto, informações
extraoficiais dão
conta que o número • bem maior do
que o divulgado
pela PM. Vários
outros posseiros

tamblim. estão de- .~
..parecidos. O co::fV.: ..
ronel Wellington
'., ....
Barros, coman.
dante da PM em
RondOni.., disse -=::...=:....:.;:..=:.:II~
durante entrevista
Cl?letiva à imprensa que os polici&11 caú'am em uma emboscada armado pelOll posl!eiros e tiveram que
revidar. resultando na tragédia.
O comandante argumentou que a
PM_ Cl;UUpria determinação judicial. Ainda tentou-se dialogar maa
OlIllONeiroB resolveram partir para
a violência", disse. De acordo com
o coronel, os invasores estavam
bem armados. -Alguns eram atiradores de elite e atiram com preci- .
sio' - declarou.
~ delegado regional da Policia Cinl em Villlena, Everaldo Castro
Magalhães,
falou ao Diário na madrugada de
ontem em Color.do
do
Oute. Ele
também in-

CORU.

L..!

formou ~ número de 11 mortes. todu OCIlIIlonadas por Uros de arm'as

de fogo. Entre 08 civis mortos, uma
melUIla de 9 anos. segundo informafe':8 colhidas na Unidade Mista e Colorado, a menor levou um
Uro llIUl C08tlul. Outro corpo estava no n~tério da unidade: o homem fOI alvejado na nuca
Ainda na noite de quarta-f~ira,cin\~I:dévMre~ foram levad08 para
di IlL ll18 de 10 policiais feri0lI para Porto Velho. Já OB pol!lleil'O8, 13 foram internadoB em Co!
fado do Oeste
oru a 14 PM'loutroB em Cerejeievou para Villlena.
Um de.! a
tro fi . ~mo~u no caminho, ouceu
_~tidado li ~Rochaae fale{N le. - .. ~ . Ema
Bar~ou um tiro n~ altura do aba nem 08 CUIdados médicos
b~daa1var sua Vida Ercilio
jeIru •• _e...~~pos, 38, de CereNa m' - . . . : u I faleceu.
"" ~ ~ o~tem. jé eram sete

:n

Mal·c·i.. A.·.·i .. ly (da "'Ul·UI-,."I.

Pa;'"
O _govunador Valdir Raupp
rPMDB·RO) vai ter de parar um
pouco. sentar com sua ossessorLa e
avaliar com bem cuidado os possi·
L'eLS causas do conflito de Corum·
biara e cujo numero de vitimas está
bem aCLma do oficialmente adm,·
tido. Antes de aCUlJar a quem quer
que seja, é necessário fazer correta
análise do lamentável episódio.
pois a questão também Jogou mUL·
ta lama em cima do govemo fede·
ral, já envolvido seriamente na
questão dos direitos humanos. Diversos grupos intemacionais já es·
tão se mobilizando e vindo ao Bra·
sil, a fim de acompanharem de per·
to o apurado que vem sendo reali·
zado
Contradição
É preciso saber'quem autorizou a
ida do batalhão da PM e se houve
contato com ojuiz que detenninou
a medida. O juiz Clodner Luú 7hIJ- ,
lleito, titular da Comarca de Colo·
rado do Oeste, que referendou a
decÚlão do substituto, RolMrto de
OlilJeira, des""ntiu o governo es·
tadual ao dizer que "não foi procurado por iJinBuém" e por nenhuma liderança representativa.
Fato dessa natureza não admite
jogo de empurra empurra e as au·
toridades responstiueis necessitam
de prestar contas de ,uas atitudes
e ações á sociedade. Ninguém de·
tém poder absoluto (pelo menos que
se saiba). O Estado existe para pro·
teger o cidadão. e%igindo·lhe cum·
primento dos deveres mas tambl!m
assegurando·lhe direitO/!. Se isso ,
não acontecer iremos reverter à
barbarie. com cada qual ditando

suas própnas norma" e prmcípi.
os.
_

Ameaça
Esse episódio irá continuar tetuio
seus desdobramentos. devendo se
constLtui,r no calcanhar de AquiUs
do projeto político do governador
Valdir Raupp N. Foto). Por menos
do que is80 a Bósnia freq~nta o
noticiario mundial, numa guerra
declarada que nem de longe conse·
gue igualar o número de vítimas
nos a..saltos e na batalha do trdfi·
co de drogas presenciados no Rio
de Janeiro. Na cidade de São Paulo. em caso que se assemelha em
diferente proporção. a PM invadLu
a penitenciária do Carandiru e (I
re8ultado apontou o massacre ofi·
cial de 111 detento8 (segundo comunicado do governol. Sabe·se que. na
realidade. foram mais de 160 ex..·
cutadas. A realidade ti que depOLS
disso o entãó governador. Luis An·
tônio Fleu,,' Filho rPMDBl, desa.
pareceu do mapa político·eleitoral.
Ninguém lhe dá mais a menor
atenção ou Lmportância. caracteri·
zado que ficou como pessoa abso·
lutamente sem pulso. Em Corum.·
bLara. apesar dos desencontros. há
quem' CUlsegure que não morreram
menos de 30 pes8oas. Mas o que
menos interessa li saber quantos
morreram 'e sim ~ e J!llOlIU
foram eliminados.
Manobtvu

A Procuradoria Ckral .da &públi.

co vm ULgLr o maLor rL!for na apu·
ração c41. chacma, deslocando ai·
guns ~eus integrantes no acom·
panhamento das investigações.
Está configurada flagrante tnconstit~LDnalidade. Vem repercutindo
mULto mal a afirmação .do gOJJer.

nador de que o JUiz Clodner 7hul·
leito havia sido procurado momen·
t08 antes da invasão, devido ao
desmentido Lmedwto por parte da·
quela autoridade. Antes de se tirar
qualquer conclusão ti ,ndLSpensti·
vel que se levantem responsabili.
cia.des com relação ao ataque e em
que condições se proces.ou. Eristr
mULta ~ente que pretende t,ra r pro·
veito político de.sa ckqT'(IÇO, uqlU!'
cendo·se da, vidas ceifadas • do
sofrimento de (amüialU dos poli.
ciais e dos J1OI"LroS. fim·" o costume. no nosso país. de lIt! desviar
o foco da aUnção do e,.ncial, na
tergiversação de peças OQ!uórias.
A poprilat;ão se mostra conaada de
tanto desmando e de tanta bandalheira sem qualquer puniçilo.
Pavor total
Lamenta-se, com a me,ma inunsidade, o fato de policiaÚl militares terem tombado. numa ação tão
desastrada. vitimados pordeterminação que em nenhum tMtallU obe·
deceu aos ditame, de dewjada prd·
tica política. Houve ne8oc~of
Quem está por trás de,sa inuasáof
A quem cabe a responmbilidade
firlalf'A quem tnU1U14, político·
mente. ser beneficiário de tanta
insensibilidade e iruanidade' O
trabalhador, o contribuillU. O cidadão que paga NUI impoetM. cumpre ,eu. deveres, não Pode. 11Im
deve ..r deizado á margem clt» es·
clarecimentos, mergul1lado no in·
seguraru;a e na impoUncia diallU
do arbJtrio daQu.JU ql# .. poeici..
o~ acima clã lei.
Dubiedade
Situat;ão de dificÜequaciana_nto ti a vivida pelo PT rPartida das

Trabalhadores) de Rondônia. A
agremlação politica vai ter refletir
seriamente a respeito de nupapel
na administraião estadual. dei%ando de dar. uma no cravo I!
outra na ferr'adura·. Ao .. pro·
nunciar culpando a Pol{CÚl., e conseqüentemente atacando o governo,
o PT se esquece de que inugm a
administração e que deve, portanto. assumir sua participação no
gerenciamento da questão. Não
adianta nem querer sair do !laver-:..
no agora e dtzer que não tem lIlJda·
a ver com. a história, pois como lIt!
sabe o PT rondoniense é poder e
está no poder. A não Ser que o esta·
do de Rondónia esteja sendo dirigido por varios compartimentos estanques, que não se comunicam,
agravando procedimentos. O 1I!C7'I!'
tário de Agricultura, Osvaldo Pi·
taluga, afinnou à Folha de S. Paulo que havia pistoleiros com a PM
de Corumbiara e que ·010lJl!r7lGdor .abia di"o·. Por is,o que
Valdir Raupp necessita de muita
calma e, principalmente. peruar
e%au8tivamente ante, de agir ou
falar. Se ele mantiver o lIt!cretdrío
ficará com Bua credibüidade mais
arranhada ainda. O chefe do Po·
der E:ucutwo não deve se permitir
ser desmentido publicamenu por
au%iliares ou por sua. próprias
palavras.
.
Eptlogo
Não é aPenas Rond6nia que atd de
/.uio, eo mai.suLado paU cluJmadoBra·
sil, de um BOlo tão rico e um povo tão
pobre. tão múleníueL AM quando ire·
mos ler cumplu:e3 de tais t:1'a§édiasf
Com a a.nal/ilbetwno domULando e os
homens públims sem o menor prepa.
ro? AM quando. até quando?
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)espejo sangrento em Corumbiara
lis /)111:,' e dezenas de posseiros foram mortos durante confronto emfazenda

o

lenenle PM Rubens Fidélis
Mirandl,30, e u soldado PM Runaldo
de Souza, ?? •• ém de dezenls de
pos.;otr'"us • foram mortos ontem
aurante uma ação de despejo na
razenda Santa Elina. Os policiais
militares cumpriam um mandado
judicial do juiz Clodn<r Pauleuo para
retirada de posseiros da cilada fazenda. Houve o confronto e várias pes~
soas foram baleadas. Oficialmente.

nem a PolíCia Militar ~abia o número

de mortes. E"raoficialmente ralavase ontem em 36 mortos entre poli-

ciais militares e posseiros.
O governador Valdir Raupp tentou durante I S dias uml soluçlo
negociada, inclosive o deputldo
Daniel Pereirl (PT) esleve no local e

nio conseguiu demover os posseiros
da idéil de ocuplrem I rlzendl.
Rlupp esllui hoje com o ministro da
JustiÇl, Nelson Jobim, pedindo opuraçlo dos ratos. (P'glnll 6)

-

2 - IlEPERCUSSOES
Na mesma edição do jornal em
questão. sobre a tragédia da Fazenda
Santa Elina. podia-se ler. na Página 11
do Primeiro Caderno: "Moradores vizinhos à fazenda Santa Elina acusam a
Polícia Militar de Rondônia de ter
cometido uma chacina contra os semterra. Nilsa Rodrigues Pereira. moradora do bairro rural Nova Conquista. próximo à área do litígio. disse que ouviu
um tiroteio ·feroz·. das 3h às 8h da
quarta-feira. e que mais tiros aconteceram até às IOh. numa clara demonstração de que os sem-terra estavam sendo
caçados.
"Ela disse que. na quarta-feira à
noite. a PM começou a retirar os mortos
e feridos e colocá-los num campo de
futebol em frente a sua casa. Os PMs os
levavam a uma barraca improvisada.
imediatamente removendo-os para a
cidade. Os trabalhadores eram amontoa-

dos embaixo de uma arvore e os policiais chutavam aquele~ que reclamavam
do tratamento. Ela acrescentou que seu
marido. Sebastião Peretra Sobrinho. 39.
foi preso ao tentar descobnr o que havia
acontecido. juntamente com outros dois
vizinhos e que. até à tarde de quintafeira. ela não sabia como localizá-lo.
"Amadeu Gonçalves da Silva. 19.
que ocupava um barraco no acampamento. disse que viu quando um policiai militar atirou contra uma menina.
que pulava assustada para o colo da
mãe." Em geral. foi esse o tom da repercussão do episódio no âmbito da grande
imprensa. ou seja. a nível nacional. Não
foi pior porque. segundo apurou o
repórter Nelson de Sá. da mesma
"Folha". as televisões. via de regra. evitaram a palavra "massacre". preferindo
o termo "tragédia". Menos mal. Mas
não dá para comemorar.
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3 - CONTRIBUIÇAO
A fuzilaria que resultou em. no
mínimo. uma dezena de mortos na
Fazenda Santa Elina. de quem tanto já
se falou e não vai se parar de falar tão
cedo. põe por terra de uma forma soherbamente eloquente o mito alimentando
pelas autoridades governamentais em
geral. segundo o qual. o inchaço da,
grandes cidades. com os subsequentes
processos de favelização. é uma consequência do chamado êxodo rural. Que
êxodo rural é esse. cara-pálida'.'
A tragédia de Corumbiara. do
mesmo modo como os inúmeros conllitos de terra que não param de pipocar
pelo país afora. demonstra justamente o
contrário. Em vez de sair do campo em
busca de habitação. roupa e comida nas
grandes cidades. os deserdados do sislema estão fazendo justamente o caminho

inverso. E com que obstinação. A determinação destes excluídos é tanta que
eles não hesitam em ocupar o sonhado
lote de terra colocando em nsco a própria vida e as de suas famílias.
Como se pode observar. o chamado
"êxodo rural"' é apenas mais uma fantaSla criada pela masturbação sociologica
das elites para servir de desculpa à
incapacidade dos governantes para
admimstrar os problemas gerados por
um sistema que concentra SO'7c da
riqueza nacional nas mãos de não maIs
de 1O'7( da sociedade. O neoliherahsmo
- já se disse - é genOl:ida. Seu ohjetivo
seria exterminar pelo menos um terço
da população do planeta. Santa Elina
seria apenas uma modesta contribuição
local para alcançar e.,se simslro 0bjclivo.

pOLíTICA

DÃO

ireção da CUT investiga o caso
o massacre da fazenda S.Elina
Segundo os líderes nacionaiS du

M~mbros da

Executiva
NaeionoJ da entidade ~stiío
no palco do confronto
d~,d~ quinta-feira

M

embros da Execut1v.I Naciona
da CUT de.embarcaram em

Vilhena. com

destino a

Corumb.ara, palco do confronto da ulllma quana-feira (9) que reluhou na mone
de dezenu de trabalhadores mralS e policiais. Com o mtWlo de promover levantamentos e acompanhar o desenrolar do...
aconreclmentos do massacre perpetrad( I
pela Polícia MUirar de Rondôm3 contra

membros dos trabalhadores rurais. nu
Fazenda Sana Elina naquele mumcípw
O. líderes da ExeculIva NaCIOnal da
CUT. acompanhados de membro. úa
D,reçào da CUT Rondôma e hderanca,
dos sem-terras na re~lão. buscam apurar
0$ falos Icerca do cantlno. Um do ..
membros da cOlnlllva nac.onal da CUT.
disse que a SOCiedade braslle.ra já estu
comparando os acontecImentos de
Corumbiara com o grande massacre d<.l
Cll3lIdlm em Sáo Paulo. pelos requtnles
de selvageria e de covardia comelido~
pelo comando da Polícia Mlhlar de
Rond6nia.

cur. há um desejO mamfeSlo de sohcnar
a .orervençào da PolíCia Federal. para
apuraçào das clrcunstáncla!; do massacre

"'e CorurnbJara. por entender que. ()
governo de Rondóml prcclsa ser responsabilizado pelas ações e fal.a de preparo
além da lTuculêncla da açao do seu
comando da PM/RO. O presideme úa
CUT Rondôma. Wtlson Lope•• que
acompanha as lnvesllgaçôes na reglilCl.
Idmmu ontem que. a partir de testemunhos e: depOimentos dos sem~lerras no
acaJnp:l!'i1emO da fazenda Santa Ehna em
Corumblara. a paUcla entrou no acampamento aurando durante I madrugada t:
pondo fogo na maa e barracas.
ReJato de víum.u do massacre. qUt.'
estão sob CUidados médicos em hOSpltal~
de Vilhena mformaram ontem que. mUI·
tos trabalhadores entre mulheres e cnan~
ças se embrenhou nas mata.!i fugindo dll
fogo e dos tiros da poUcla. acredua-se
que existam muitos baI~o•. L.deranç...
Slndtcais do. trabalhadores da capual. se
Juntaram ontem aos membros da CUT
Nacional para acompanhar os pnmCITO\

Jevantamentos: na reglio. Eles mamfestaram a declSio de só abandonarem (l
local. a pantr da conclusão dos levanwmentos por pane da PolicJa Federal. e d
JOstauração de competenle mqucnlo parcl
a apuração de responsabJhdade~,

1~
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IldelDar Kussler
lam.enta conflito
o deputado federal IIdemar Kussler das por parte do Poder Executivo, no
(PSDB-ROl, lamentou o. conRito en- Illntido de aprllllsnr O assentamento.de
tre policiais mllltares e po8leiros, centena. de famlliu que estio 'lUarocorrido na quarta·feira, no munimo dando acamp.dos ao longo d. todo o
pio de Corumbiara. Em pronuncia. Estado, para que tenham pelo m.n08
menta foito n. tribuna da Clm.r. um. delimitaçAo territorial, J' que o
Federal, o parlamentar l.mentou o Estado d. Rondônia contabiUza mio
fato e registrou que o governador VaI· lh6es d. hectarea de terras devolutas e
dir Raupp h.via feito gesoutr.s t.ntaa milhares de
tões pollticu no sentido CORUMBIARA ellt.nsiles desn.c....ri.·
de.vitar oconfronto. "In·
mente demarcadu pela Fu·
felizmente o iovernador
~ nai", pronunci•.
nlo teve 'xito.m sou neO deputado tamb'm disse
lOCiaçlles", lamentou.
ter Bc.do chocado por Ron·
KUlsler .sclareceu que j'
d6nla ter aldo palco de um
foram tomadas provid'n.
.pls6dio lamenUval, "quancias, por inlci.tiva do MIdo po8sui Indmera. axten·
nistro da Justiça, N.lson
alie. de 'rea. internas que
Jobim, que ae pronunciou
reclamam açila. do Poder
publlc.mente sobre ofato
Executivo Fedaral".
.
a tamWm da. autoridaFinalizando o parlamentar
de. conlltitufda., como
rondoni.RIll diz que .ste foi
Mini.t'rio Pdblico, do CONFLITO um fato Isolado e que de forqu.l o parlementar fu
ma alguma deva retratar a
parte.
qualid.de moral do povo'de Rond6ni.,
Informou ainda que v'rio. represen· que li! con.titui de pIltIlOU honr.du,
t.ntea dos doi. mini.UrlO8 .e de.lo·
trabalhadoras. "N6e aaparam08 que 08
c.r.m • 're. do conflito, onde bUl- pmldoa doa ferldoa 88U1pír08 doa aba·
c.m inform.çllaa p.ra .purar e pu- tidoa aejam um reclamo veemente p.r.
nir o. culpad08. "Queremoalamentar que o Incra, (aç.l.stlle. no .entido da
eaa. triste episódio. dizer que o f.to .c.ler.r u demarcaçlle. de t.rru para
,'equer, n. verdade,.•çlIaa mais r'pi· o aesentamento da. famlliu", finaliza.

Campanha arrecada
aliníentos e roupas

!'lo documente
que está sendo
elaborado, Nonato disse que
dentre outras

coisas, foi pedi.
A Comissão dos Direitos :aumanos
da Regional da -Central Unica dos
Trabalhadores (CUT) esteve na Fazenda Santa Elina, em Corumbiara, para averiguar in loco os motivos do massacre ocorrido ali na última semana, e preparar um relatório a ser enviado a Diretoria Na~onal d~CUT.-.

'De acordo com um dos membros,
Raimundo Nonato Soares, está
sendo iniciada uma campanha em
toda o Estado, encabeçada pela
CUT,.para arrecadar alimentos, remédios, roupas e colchões para os
sobr~~ventes do massacre. Segundo Raimundo Nonato "os posseiros
. fo~~ massacrad~s pelos policiais'
militares, e- a mlUoria levou tiros
pelas costas".

do o imediato
afastamento de
membros do PI'
do Governo do
Estado, o que
amnteceu ontem. A CUT quer ainda
a punição de todos os responsáveis,
apuração dos fatos e a exoneração do
comandante da Polícia Militm c0ro-

nel Wellington BamJ6.

".

No relatório que será entregue ainda
à autoridadeS estaduais e nacionais
a Direção Re2ional da CUT pede ain~
da a dOacão àa área para os sobreviventes áo confronto, e réssareír os
. danos causados às famílias.
.
Os donativo_s--podem ser enviados
a sede da CUT em Rondônia localizado na Paulo Leal s/n, Bairro
.Nossa Senhora das Graj:as ou na
sede. do Sindeprof, na Ru~ Venezuela 1857, Bairro Embratel.
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Comandante da PM deve sair
&ntidade exige salda
do coronel Wellington
e instauração de CPI

A
(CtJ'IYR01,

Central Única doa Traha
hadore. de Rondônia
está exigindo a ex()Deraçlo do atusl comandante
da Policia Militar de Rondônia,
coronel Wallington Luiz de BarfOI, bem como 8 ahertura de
uma Comi.oAo Parlam.'nlBr de
Inquérito (CPIl, par. apurar
que elo 08 responttéVf'is pela
chacina de Corurnhi8ra, ocorrida na última quarta-feira.
De acordo com o pre.id~nte da
eUT, Wilson [,opeo, o Coman·
dante da PM já agiu errada1I18n18. 80 8ulorir.al 01 8oldadoa a e8poncarem 08 vigilantes em greve, ocorrido em ju-

nho paasado.
Lopa. esteve no local do mas8acr8 e relatou que o cenário
se comparava il filme8 de
guerra. Ele afirmou 'aindl\,
que ao justificativas do coronel Wellington, de que os po.
liciais lutavam com guerri.
lheitos é um desculpa para
m88csrar o despreparo da PM
para atuar neste! caBOI.
O presidente da CUT ressal·
tou que ficou constatado, qU8
no local ocorreu uma defensi.
0'0 da polícia, pois 300 PMs
participaram da invaolo l Fazenda Santa Elina, na medrugada, onde todas 08 cabanas
foum queimadas.
Lope8 afirmou, ainda que a
chacina foi preparada com requintee de crueldadt!, pois de
acordo com alei, todos o. des·

Uma advertência
A propósito do sangrento conflito
de Corumbiara, a maior chacina
dos sem terra já registrado no Brasil, o senador José de Abreu Bianco <PFL-RO) advertiu que o confronto serve como um grito de alerta sobre o barril de pólvora que
existe em Rondônia em virtude da
estagnação do programa de reforma agrária. Ele enfatizou que outro8 confrontos poderão acontecer,
caao as autoridades não tomem
providêncías imediatas,

pejos devem Ser feitos duran- ditar que nenhum governante o dia. Porém, a policia agiu t" mande soldados da PM
na madrugada, iniciando o para cumprir ums decislo ir·
ataque'com bombas de ,'sla. re8ponsável de um juiz que
crinogênio em direçlo As mu- nlo tem o mlnimo de tato .0Iherea e crianças que durmi- cial, poi8 uma negociaçlo para
am no acampamento.
este caBo, seria a Baida maia
A CUT frisa que a respon8a- viável.
biJidade do Go.'
'.
Wilson Lopes invernodo Estado ~
.. ;..,
. ra~'
• "In. . formou que a
é !"UltO séna, - I.
"'.' ftAJ.~ .,;j;j CPI deve, tampOIS J.á era de co•. ,.
. ~ lIl'"f1';f bém apurar se o
nheclmento das .' 'Có~4i'ailoa :'lf; g~lVemador VaIpartes, que 08
de'
~'i dir Raupp autopos.eiros esta- to
guern:~": rizou ou não a
vam tentando ti l..
. • entrada
dos
negociar uma 8alda.
PMs na fazenda, em Corumbi·
Conforme Lopes, a presença ara.
da PM na fazenda para des- Outra eurência da CUT é a inpejsr os posseiros, não pode denização das famílias agrediser justificada com um mano das e vitimada. pela ação do
dato judicial da fonna que ele Estado. Segundo Lopes, os
foi cumprido. Ele diz não acre- Sem Terra perderam tudo"

Crrne.
'

que tinham, desde roupas e
mantimentos, até parentes de·
8aparecidos ou mortos.
Uma posslvel omisslo do go·
vemo, poder' ocasionar num
relacionamento conturbado,
com as entidades sindicais.
Conforme opinilo da CUT,
C880 o comandante nlo for
afaatado de seu cargo, fat08
como estes poderão se repetir,
em escelas ainda maiore8.
Outra preocupação da entida.
de é com relação a segurança
dOM sobreviventes, que se eo..
contram em hospitais de Porto Velho. Um dos lideres do.
posseiros, que se encontra no
Hospital de Base, já sofreu di·
versas ame.3f8s de morte por
policiais militares. que estão
revoltados com a morte de dois
companheiros. Para Lopes,

esta revolta deveria ser rever·
tida ab comandante da PM.
que além doa doi8 palieiaia,
causou a morte de Dove poaseiros e duas crianças.
Em decorrêncie de8tes fa~ a
CUT em cof\iunto com a \;0missão Pastoral da Terra 010
abre mio da responsabiUdade
do Goyemo Estadual e Federal,lnstituto de Colonizaçlo e
Refonna Agrária (lncra), PM,
e Poder Judiciário, e.te Illdmo por ter autorizedo a iovasão de Santa Elina.
Para o Movimento Sem Terra
tudo isto ocorreu, devido a fal·
ta de uma polftica definida da
Reforma Agrária, que a ana.
se arrasta, deixando muitas
peSSOB8 impacientes, por nlo
terem um pedaço de terra para
poderem produzir.

Invasão de fazenda
teve ajuda
t;merson IIC/lSII
pllrlameflklres de qJudiuem
invllsores dll/llundil
Santa Elinll
, , OPrc>ldCllIC

di

A~'en1bl~i.

LC'"'.U~I. Marco.
U11nadun. deu dinheiro 110$ polKinu, incentivando .. invl!olo". A afiro
moçlo l do depu lodo fede ..1
Emtr~on 01.... 0 Pires· iDtearanle di

coml,,\I'1 que i:Ipur. & chaci:l& em
Curumblara . durante a visita do
minhrro da JU)ltiça. Nelsun Jobim,
OlHem. Puno Velho.
Ele tlmb~m acusa o deputado
pefl\l. lJaniel Perejr. de estar envol~
\tido cum a invulo e lanante que OI

doi. porlomeo!areJ podilm ler e.ill·
do o confronto. 'lenho UInII fitl .... ~
YIIlJ. unde Donadun confirma. ver·
!loto du! t:'o'm\o!o. No comc'iD cle
di\!loc 'IUC: nlo h.vil d.do dinheiro,
ma!> depoi!Ji se L:ontredilSc. O que RIo
po~!oo f .firmillr se o dãnheiro serviu

(PT).

Um outro deputado reli'I., Padre
Roque, tamWm e~l.ril divullando
r.lso! 3conlecimenlol. Donldon e
Ptrrir. n'o foram encontradol, 'I~ o

f'hll

de,," ediçlo. poro esclarecer l i

dcmlncil'

~

(")

~'

8
CI'J

I
t i)

püra li c.Jmpra de armamentos. j' que
cl( afirma nlo lc:mbCllJ " quanlla".
t..i ... ,e II deputado federlll
fmeuon tJhl\C lundu lj\lC pode
hHH'r diMur\·J:() d. verdaJe m, feJI16110 d. (:oonstAo porque o relatOf ~

o depur.do Nclmáno Miroodl

o

§'O

~

~
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Grupo faz lista sobre sumiço de sem.-terra
JOSÉ MASCHIO
Enviado especial a Vilhena (RO)

Comissão elaborou lista com
52 desaparecidos após conflito

entre sem-terra e a polícia em
Corumbiara (RO). Para OAB.
rell!Ção final deve ter 15 nomes.

Também panicipam da comissão a igreja e repre~entante~
dos sem-terra.
PAG.I-14

Começa a discussão da nova lei eleitoral

A comissão especial que analisa
a legislação eleitoral iniciou. hoje. a
discussão do parecer do relator.
deputado -!oão Almeida (PMDBBA). O presidente da comissão,
deputado Mendonça Filho (PFLPE). informou que caberá ao presidente da Câmara. deputado Luís
Eduardo. decidir se a nova lei
constituirá um novo Código Eleitoral. de caráter permanente.. ou se
será aplicada apenas no pleito municipal do ano que vem.
O deputado Padre Roque (PTPR) discordou. defendendo o ponto
de vista de que a própria comissão
deveria deliberar a esse respeito.
Para ele. o ideal seria a aprovação.
agora. da regulamentação do pleito
de 96. mas com a continuidade da
comissão especial. a fim de que o
novo Código Eleitoral possa ser
aprovado até 97.
O presidente Mendonça Rlho informou também que. na votação do
parecer. somente aceitará destaques supressivos. descartando a
possibilidade da comissão se pronunciar sobre as emendas não
acolhidas pelo relator. A decisão
provocou protestos do deputado
Aldo Arantes (PCdoB-GO), que a

considerou um cerceamento das
atribuições da comissão, e anunciou que irá recorrer ao presidente
Luís Eduardo. Arantes foi apoiado
pelos deputados Matheus Schmidt
(PDT-RS), Prisco Viana (PPR-BA)
e Padre Roque.
A principal novidade introduzida
pelo parecer de João Almeida é a
proibição das coligações partidárias
nas eleições proporcionais. Aldo
Arantes se manifestou contra esse
dispositivo. argumentando que ele
fere a liberdade política. e tem o
objetivo de inviabilizar os ~uenos
e médios partidos. AnuncIOU que
vai apresentar destaque sUpreSSIV?
para o artigo que proíbe as coligações. O problema é que todo o
projeto está elaborado preve~o a
participação apenas dos partIdos
nas eleições proporcionais, e mudar isso exigiria mexer em todo o
texto. o que é impossível apenas
com destaques supressivos.

O deputado Corauci Sobrinho
(PFL-SP) criticou três dispositivos:
o que proíbe os ·showmícios': o qye

proíbe que os radialistas candidatos
sigam exercendo a profissão no
período eleitoral, e o que fixa o
prazo de filiação partidária em 30
dias após a promulgação da lei.
Para Sobrinho, esse prazo deve ser
ampliado. tendo em vista que o país
vive uma fase de reacomodação
partidária.
O deputado.· Vicente Cascione
(PTB-SP) def~ndeu a tomada das
impressões digitais do eleitor, como
precaução contra a fraude eleitoral.

Wa última eleição, houve vários
casos em que a assinatura do eJeitor no segundo turno não conferia
com a do primeiro·, observou
Cascione.
Matheus Schmidt pronunciou-se
contra o domicílio eleitoral. enquanto Roberto Valadão (PMDBES) condenou a proposta do relator
de obrigar os partidos a reservar
pelo menos um quinto de suas
vagas para mulheres. A continuação da discussão do parecer de
João Almeida está marcada para
amanhã às 14 horas.
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Priante alerta para novos
conflitos com sem-terras no Pará

o

deputado José Priante
(PMDS-PA) disse que a exemplo do
que ocorreu em Rondônia, invasão
de terras que culminou no conflito
entre polícia e sem-terra, no seu
estado afloram conflitos que podem
"explodir e tornar-se mais uma
tragédia em nome da posse da
terra". Segundo ele, isso ocorre
porque o governo não garante as
condições necessárias à reforma
agrá~

O parlamentar citou várias áreas
passíveis de conflitos com a polícia
em razão de ações de despejo,
dentre elas, o município de Santana
do Araguaia (PA). "No município de
Santana do Araguaia já houve conflitos entre proprietários e posseiros", alertou, acreScentando que
o governo federal pode ser res-ponsabilizado pela tragédia que possa
vir a acontecer, ao não liberar recursos para o assentamento dos
sem-terra.
MaSS8C~

em Rond6nia
"O Brasil é o país mais injusto da
terra. A fafta de respefto à vida é
constante ~ A afirmação é do deputado Chicào Brígido (PMOB-AC).
referindo-se ao·massacre dos semterra em Rondônia, que, segundo

Câmara dos Depurados

acredita, "vai ficar na história como
um momento jamais esquecido".
Ele lamentou que o fato tenha ocorrido com pessoas humildes, que
desconhecem seus direitos e que
deveriam, por isso, ter o apoio das
autoridades.

Emerson Olavo Pi~s (PSOB-

RO) também lamentou que o massacre dos sem-terra de Rondônia
esconda, por trás das disputas por
terras, a morte de uma criança de
sete anos. "Houve também policiais
mortos. Foram 11 mones. além de
muftas pessoas feridas", acrescentou, criticando o deputado estadual
Marco Antônio que, segundo ele,
compareceu ao local antes do massacre, deixando ajuda para que os
invasores continuassem na área.
quando poderia ter negociado uma
solução pacífica para o caso. "De
acordo com depoimentos, o primeiro tiro foi disparado por um semterra, o qual atingiu a cabeça de um
oficial da Polícia Milfta!", contou o
parlamentar. condenando os atos
de violência que vêm ocorrendo no
estado.

Brasl1Ul. 16 de agosw de 1995
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Câmara aprova parcelamento de
contribuições previdenciárias
:.. :j.i~::"= ~:"C'~.")IJ . .:ntem.
:: .:.:;~ ~ .... ~ ~ . .~:: -':-=-~:..;:3':J ::SvdIOO
3. >::-.

'::-::.:::::; ae ;:;rOjeto ce
:;-3. ~e 1395, :we autoriza
<,) carcelamef"1to ,JO recOlhimento
ce contrlDulçàes preVidenCiárias
deVidas pelas empresas concesslonanas de serviço público federal e a transação e remissão de
débitos. O projeto recebeu pareceres favoravels das Comissões
de Trabalho, de Administração e
Serviço Público. de SegUridade
Social e Família. de Finanças e
Tributaçâp e Constituição e JUstiça.
Pelo projeto original. a medida
atingia apenas as empresas concessionárias de serviço público
federal. Na qualidade de relator.
Biolchi estendeu esse benefício
às empresas pnvadas. aos estados. ao Distrito Federal e aos municípios.
Emendas de plenário estenderam o parcelamento e a isenção
das multas por atraso nos
pagamentos às entidades filantrópricas. aos desempregados.
aos trabalhadores autOno-mos e
às cooperativas agrícolas.
_81;"\'

Das 19 emendas aoresenradas
ao SUD.StItUtIVO em 'Juestão, aOEnas as ae n~s 3, 4. 6 e 7. ressalvados os destaques. foram
aprovadas pelo plenarlo da Câmara.
As empresas privadas terão
50'% de desconto na multa. enquanto que as empresas públicas
terão isenção total. O parcelamento chega até 96 meses.
Biolchi ressalta ainda que as
entidades públicas e as cooperativas, que descontaram a Previdência de seus empregados, e
que não repassaram a verba ao
INSS. poderão fazê-Io parceladamente e com redução de multa.
Também os municípios. os Estados e o Distrito Federal poderão
parcelar e reparcelar suas
contribuições devidas em 96
prestações mensais, gozando da
isenção total das multas e dividir
em 12 meses as contribuições
descontadas dos empregados e
trabalhadores avulsos. As cooperativas agrícolas iqualmente foram beneficiadas com a medida.

Franco Montara sugere descentralização do INSS
O deputado Franco Montara
(PSDB-SP) anuncIou que apresentou à Comissão que examina
o Sistema de Previdência Social
do país. um projeto de lei que assegura aos trabalhadores e empregadores a participação na
direção da Previdência Social e
ainda propõe a descentralização
do Sistema. "Esta fi a forma de
acabar com os erros procedentes
de uma gerência solitária do Gt>
vemo. Empregados ti empregadores. que são os maiores
interessados no bom funcionamento da Previd'ncia. devem poder panicipar de sua direção",
afirmou.
A idéia do deputado, com a des-

BrasiliJl. 16 iÚ agoslO iÚ 1995

centralização, é fazer com que a
Previdência seja dirigida por um
Conselho integrado por três representantes dos trabalhadores, três
representantes dos empresários e
trêS representantes do Govemo.
Em cada estado, se repetirá a
mesma estrubJra e assim também
para cada município. "Em cada
município, quem deve dirigir a
Previdéncia Social e fiscalizar a
sua atuação não fi um homem
nomeado de cima para baixo pelo
presidente do INSS, mas por um
Conselho local, que irá fiscaliZar
de perto o que está sendo feito
com os 30 bilhóBs de reais. anualmente arrecadados pelo sistema".
arrematou Montara.

Fernando Gomes pretende
anistiar débitos de INSS

~ir')IS~:"2

J:i

:J'ev :é"':

3

Assls:ê'1:::'a 3;:':::la .. :;e ,..-: ::
Steonares, suger'rco a ar's:a ;;e'~
::lOS ceoltos em a:-as: ::as
orefelturas e entloaoes nosolta!ares
cassanoo-se a eXigir oas mesrras ~
partir oe ertao, o pagamento er""! c;a
soo oena oe suspensão ::le aUXlllOS
sUbvenções ou Qualquer o ... tr:::
recurso do governo feoeral
'A CfJse financeira cue as
prefeituras mUnlCIOalS, as nosotra,s e
as Casas ae Saúde ae raao o pais
vêm atravessanao. e Que se agrava
cada vez mais pela falta ae recursos
ao oróoflo ministériO aa Sauae
comoJustifica semore o mlnlsrro AdiO
Jatene. luranao aesesoeraaamenre
por uma SOlUção Junto a eOUloe a=
governa, nos morrvou a orocurar
pessoalmente o m/nIsrro oara exoor
o oroblema: os débitos oara com a
PreVldllncla SOCIal", lustlflcou.

Justiça para aposentados
Para o deputadO Candinho Mattos
(PMDB·RJ). a aposentadoria no
Brasil se transformou em Sinônimo ae
filas. desrespeito. e lutas eternas pelo
reconheCimento de direitos. 'DeDaiS
de tantos anos de trabalho duro, a
úmca COIS' Que o ser humano esoera
é /Joder contar com condições dignas
para viver o Que resta de sua vida',
lamentou. afirmando sua convicção
de que o sistema prevloenclarlo
nacional entrou num processo ae
autodestruição nos últimos anos.
Doml~

Leonetll (PSDB-BA)

falou de sua preocupação com
relação àS aposentadorias aos
trabalhadores rurais de seu estado.
comunicando que. mais de 500
pedidos foram rejeitados na região
nordeste da Bahia. "gerando angústia
e inS8gur.nça par. centenas a.
trabalh.dores", Para ele, a aposentadOria rural no Brasil tem um
slgnrticado social de justiça,' Já cue
benefiCia "quem produziu alimento e
vida para o p.ís• • um sentido
econ6mlco par. as combalidas
economias do Interior",
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RACHA

Chacina tira PT
do Governo
PM

(~onflito
o comandante-geral da
Polícia Militar, coronel
Welligtoll Luiz de Barros
entregou no início da lIOi-

derruba cotnandante

te de ontem, o pedido de
exoneração. No documento, explica qlU tomou a decisão para colaborar coma

investigações sallra a atuação dos policiais 110 canfronto armado co m os posseiros que tinhal.f1 invadi-

verde. Com a dt!c:isãu. todus O:i fi/lU
elos ,!o.P4rlicw que participam clu
~nunlltração . 2 !J('{Oreldri()5, 3 c,d.
Junto~. r um prt'sldente Cll' estatul .
apnJlrlltaram .seua pedjdos de dr!~
mu.8lio. 8« deL"direm por ('olllmutrr
no GolN!rrw. t{'Tão que ~air diJ PT, as·
segura lblverde. Os df!pUladc1$ e:;IC!'
duais. ROSário lIelc'na e Dan;'·' Pe~
rnira! tam~m da sigla. aJirmam qUt'
contmuam dando susttllla(ão a
Raapp na As..,mbU,a úglSlatwa. O
1l0000rnador lbldir Raapp ron.Ukm
a laúla natam/. diou quo ",dirá a
co!l'inuidack de abtulIs oonU!lI. -Não
fOI uma aaida raáil'al, pois Bt'; que
o, corações dos petis/os ainda iJf:'rmutJecerào no Gõvernq" . dlsSt! 11/ir·
mu!,do qUI! delle C'ont'úlar aigum.
petlS!a!" para permanecer t'm sua
admlnlstraçãu_

o Secretário da

Agricultura foi
exoner~o e ()
comandante da PM
pediu a exoneração
conflito
Corumbiaru, que
a morte de onze'
QproUOC'OU
dado ofidol até onft'm· cul,m·
t?nI

do a Fazenda Santa Elina.
Assume iljterinamente o
comando da PM, o coronel
Cláudio Ramos Filho.

pt'$S~

tu' •

noa oom a ",tda do Parlido dos Tru·
balhadore. (PT) do GOI'<m" ••tada·

ai, drrrubou ontem us tltular~8 WI
Policia Militar, Wellingtoll. Burros e
o HcnuJr;o cU AgrículturlI, Oswal·
do Pittaluga. ~arros, .egam"!. o go·
vernador, ~dlu parq, Sal,! I! .dar
lima maiormura nas muetlltgurOf!B
Já pitlaluga, par ter preNtado mfor...11.... V..... 1l0Ddôllll!
l"'ç.-r.ino. 15 ......... de Iffl

POLiCIA

o ES'Ullio

Corumbiara: Justiça não se pronuncia
N.huH Jubim dh qll'
Mi"WIrlo '" JII>lif" HlIU s.
JlrIHlIIlICillrd 11111.. dll
e_"uiiD tIu iHqlliritu

O

/

Mi.i~tériU dll Ju!>U'.ln.&o
se pronunc:iíJroi af,ei;"mc:ltte ,"obre U \:ollfrooto
de pos~irU' CUIII pollCl'Ull IIl1tllU~
reli h f;w:D&Ia Sllnta Ehn.l, a 20
qUllõnlClros de Corumbulla, na
últíma quwrlõl-feua, enquanto não
forera cuacluldos OI inquérhus
iAslurado,. peja f'oU'-ilíl. Civil e
PolJeia MilÍlar que irão illMIrOU as
rClponubilidadts das P,UIC:S
envolvidas 00 conflito ólfm..oo.
O MIU1Acio foi fa:ilu pc:lo pró.
prio I1lhaistro da Jusli.,... Ndwn
Jobim. oaleAt CII' POftu Velhu.
após ca:rca de: qwaru horas d~ leu.iio com o luva:rnador V.. hhr
RlIUpP. o prc:skknte du l'ribul1JI
dc JU~lifa Adíbon flurcnclU,
n:prcscnlilnle da Polklll fedeu"
Alberto L.auc:ac. 11Iocur_.dura du
Ministério Pubhço ZcllIU
C....doso. liCcrC:loU'ln da (""~õI C,V"
Jus.: de AhlM:Í4Ia JÚnim. U CHmall

d.lIIh: l!C"ral tia Pulln.. MilHar
ullund WdhnghHI l.UlL U..rros e
~c:cn:IArio

da Seguran.. a
Puhhcôl. Wanderfey Mo~ínl.
. \'UII u Hondõnía !lc:munMrar u 1lI1":1&:~!te do üo..-cmo Federilll e
do prc~lckJlle Fernando Hcnnque
Cal'lJu~o em LJue Olt fatus sCJam
li

itlJuradu'i com a OIalor lr... n~parcn
da I)USSlvcl, numa parc:ena enlre
lodos us órgãos federais c tsladuaiS le!lPtll~Yels pe:hl cOlu.:lusão
d;.ls ínvl:slIgilliÓcs • aS.!.loalou
NcJo.un Jobim,
O nllníslro disse ;.linda que O!t
pcrllus c legiSlai c:onlmuulU o lrabalh,) de: inve!otígilç,k, e ídenliflCaçàn dil!t Vllllnl!l.. "Não t fun~àc) tU
JU~IIÇ" ..ponllU culpóMios anles da
cOlk'lu~ão dela!ot: lrabalhu", dbse
Ncbon Jobim, t'C, oliDunciar oi "'on~
ladc du Guvernu feiJcral em ateIe,al u 1H"'K:CSlaO de: rdunoa dg,jfia 11;.11 U ~uluclUnar () problema
tJiI.!!l uulrJ.!J; ârca!lo de leD!>ãu .M>Cial,
IUUll'ljJJllllcnlc em RontJuma De:
at U1llu CUIU o ~upcrinlentlt:nlc do
flIl b'Juu, Clelh MUIII.l ti<:
'hnn, h,l llwhlcllla~ iI~r.:allus uas

' 'l'f,.

rcglUL'!!l de l'alllllu Nu\u, J,II11,
Cl)!Iolil M.uquL'~. Xaugnlá, f1u.lJUI.

Ceará, Buruis e oulras 1n:1I!t. 1~1II
RUDtlnnlJ sc:llu asseuladas at~
dC/.CIUblu _2.hKU cl,lonus, num
programJ &lu olg.lU pdr.l lmlo U
p .. h quc Ir~ cunlelllpJar ClIlII U
mulu d.. leaa 40 11111 bl1lih..s
O guvcrnad"r Valtlar Rdulll'
dpunhw

como um.l da!>. ptHK':lpil.lS
do encuntrll cum O

deCl~õcli

mlnhtro da JU!Ioll\;4, Nclsun

Jubu1I. ti lIDlio de ludos U'S
Pudcrc!lo n.. apura~ãu dus ....lUS
ocorndos na
regiãu
de
Curumblara. e lJuc rc:;ullilVdlU 1101
nwrlc de J J peuo.. ~, enlle as
qual!ro dtns milllures e 9 CIVI~,
() comandallh: da PM. cUllllld

Wclhnglon B.uru!>. õtl"lflHOU que
não huuvc lIo..-as vuílllJ!ro d'l LUn·
(rulllo c: tJuc: a versJu d.. c:mfltl!>l. J.
d.t ilO~ POhCltlI!io nllhlJ'CS depcnde
ti.. c.:undu)âo du mqubuo PoJi"'J..J
Mllw&r ~nslil.urddu pcla. pu'Jlllla

cUII',na.. ãu llJr.l ..pur..r )c: IUIUIJC
,at:e!t.!ilO~ Imr p.. nc du~
intcgr.llllcs d.l m ..UIU1\.t'1 Ik,hl:l~1

ou não

nu e(natfUnllJ ,-=,1111 11.. 11U!oloClItl!io.
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Rüle com luneta
.foi apreendido
A Comissio Parlamentar do<
Direitos Humanos constatou.
através de depoimento dos próprios posseiros ouvido. em
Colorado do Oeste. que foram os
crileiros que amaram primeiro
nos policials. A Informação foi
confirmada pelo deputado
Emerson Pires. que esteve
anteontem na área onde se registroU o conflito e que participou
tam\l6m da segunda rodada de
te1IIIilles com o ministro Nelson
1obim. "m Dlllita contradiçio de
iDCormaçõeI sobte O caso. mu a
comissio lpIIl'OU que foi apreendido um rifle com luneta. que
pode ler sido a arma que diapaIou
contra o tCllellle Rubens FidéliJ.
Q primeiro a morrer no local do
..conflito"• .disse o deputado
Ilmcnm Pires.

COIIlrUlII COIII. u demais aulOrí- -dIdes ClIladuaia. Ele diHe, quando da reIiriIda doi pouciroa. estar
UiI~ Com a viol!acia
doa de.pejo.' • A .ituaçlo de
JloDd&ia 6 lamenlivel.· Apesar
o4le .er uma açla judicial 1110
podia ser executada assim. O que
foi visto foi lIIOIIIllUoIO - defiDju
o vice-govemadcr.

eídiol por conflitos de terras
---ToTaiDãjulgameato. - O Poder
1udiciúio tem lido rápido e eficien14 apenas contra os trabalha·
dores. Da determitlllçio de lIIlIlldadOI de reiategraçio de posse e
despejos. como 110 caso da fazca.
da Santa Elina - afirma o
Coordenador da CPT em
Rondônia. VLUJr Hugo Garbin.

Conflitos de terras
com 942 mortos

Jagunços desmaram
em Corumbiara

Um
levantamento
da
Comissio Pastoral da Terra
(CPTl. mOltra que DOS últimos
dez. IDOI 942 lrabaIhadoIea rurais
loram allassinados no pal. em
COIIIeQÜIIICia de c:oafIilDI fundi4.
no.. No período. a CPT comabiIizoa '.767 conflito. de terras DO
psfs. envolvendo '.739.238 pe.-

Um dia anles do conflito.
jalunços do Cazendeiro fizeram
uma espécie de delfile em
Corumbiara e enquanto bebiam
IlOl barel da cidade diziam pua
qaem quiaelle ouvir que elel
iriam ajudar a dar uma Jiçio IlOl
i I I _ de tmu - contou a piesidealte da Felagro. com base no
depoimento colhido peIu equipes
da Fetagro e da CPT que estivo- na regiio ajudando Da busca
doi deaapuec:idos.

lOU.

Sellundo a CPT. nOI l!ltimos
20 anos aPeou S2 casos de homi-

Vice contesta
açio Judidál
(AG) ·'0 vii:e-JOverDIIlIor de
'1toadeIIia, ApIrfcio de C&rvIIbo,
o

Conflito em Corumbiara
Ghislaine J. F. R. Guedes
sem o mínimo de lato se deoJaneh'm a Calar e a escrever
sobre o que ocorreu em Corumbiara que at6 mesmo parecem saborear o
lUlIIIlO de tal delicadeza. Digo isso porque nem bem Coram apundoI a.
íaloI. se dedil:am a incriminar determiDadas pessoas ou servidores estaduait que por Corça da profissio alUam em c:asoI que muiw vezes preferem nio ser eDvolvidos.
CoaCIitos etIIre sem-terras. proprietmOl e autoridadel. cabíveis aio
u IIWIChetes deacIe h' muito e tudo continua na mesma.
Polftieol de Cora que deveriam, também, ter se empenhado me1hor e
continuamente na aplicaçlo da Reforma Agária, apareçem agora para
mostrar "serviço". dando seu parecer e impondo condições ao nOllO
lovernante como Ie este nIo liveaae nenhuma seDlibilidade e malUridade
para apuraçIo e fCIOIuçJo de til queIlIo.
Falar é C6cil. Suponhamos que eatív6uemol na liDba de Cogo. Falase por aí que "sem-temi cormi v{tiina de uma chacina". ora. chacina
ocorre só por pane de um grupo. nIo entre extel'lllinadore e exlerDlinada.. O que CaIamos entIo doi ~liciail miliwea que também Coram DDtOl? NIo quero dizer com isso que humildes trabalh8dora ruraia que
uaam Cerramenlu própriu para agricullU3 e que aonham com um pedaço de terra para que poIUID prodazir. Ma. sim, um lJ1IPO de peuou
iDfiltndu eDtnl esw. contribuíram com tal lrIg6diL Eles estavam tio
bem annados e doutrinados que maia pueçiam guerriIheiroI e nio qri~

cu1tDres.
Ie

Outubro de 1995

Seriam dilDQl de ap!alIIa. a. fias deCeosorea da queatlo fundWia
1IIIIUem maia inteosamel1te cOllCleliWHlo sua real aplicaçlo porque

esta nio pode ficar somente DO paJe e aempe caindo DO eaquecimI:IUo.

dli1Oí1â2M 1. P. R: OUídêl
iurvdll1Ju

I

II
I

I'
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MUNiCípIOS

OIlTDÃI

Porlo Velho - KtHltlÔRlal7 ]
Terça·r.lrll, 15 de alO'lo de 1"5
.

Delegado define se challla 2 d.eputados
VILHENA
7bdo. PM'J ptlrticlpllfllu •

. .""Io.trlo Dfn'fiI6,.
I depu lados MarCai
DORadon, presidente dI
A ..embl~la e Daniel
Pereirl. este do 1'1', podem ser cbl·
madol a prestar depoimentol
pennte o delegado-regional
Raimpndo Mendel de Sousa Filho.
qoe prelide o inqu~rilo que apura
IS ocorr!llCiu da lIWIhi da última
qUlrla-Ceirl, OI C.zenda Slnll
ElíOl, em Corumbiarl. quando
houve mais de 10 mortes, deunu
de Ceridol c eercl de 300 detidOl,
dos qll.lÍ. apcnu um, coaIra o qual
tinha mandado de prisio, CODtinua
nl cldeia de Colorado. de onde
ram~m era o mandado,
O delegado Raimundo ainda
nio decidiu se vai convidar OI dois.
Donadon e Daniel Pereira _ quaia
o depulado federal Emenoa Pirc.
.cusou de terem flnlRelado e
U1centivado os posseiros que invadiram a fazendl onde aconlcceu o
tiroteio,
Falando Miem a O ESTADÃO,
o delegado pre.idenlc do ~rilo

O

d.s.. que ainda nIo definiu se vai
cbamar ou nia o. doi. depuladOS.
ma. d!>se que 'Indas a. informaçõcs são válidas c que IUdo quanlo
pudermos faLer para elucidar bem
O~ fatus será f~íto·.
Confonne o delegado, loous os
Puliciais Mllilar~s que participaram
da opc:raç~o :lierio ouvidos na
sequeacia do inq~lO. 'e Já eatamOI &penll com 20'Jl, do tOlal já
feilo. ma. leobo a certeza de que
nlo baverá problemas pari
..quenciar·. Sobre a possibilidade
de a PoUcia Federa. assumir o
ínqu~rilu, o dclegadu Raimundo
disse que: até agona ~Ó MJubc dh,M:
pelo Jornal. 'O superinrendellle da
Federal e.leve aqui, colheu algumas infltnll..çõc~ do que já lcvallla-

moa enio bouve qualquer /Iludança. portanIO não .ei de nada'.
Dos pre80l em Corumbiara que
vieram feridos pai a tratamentu no
Hospilal Regional vllhellensc, ape·
na. 'rês continuavam inh:rnados
ontem. um deles com ferimentos
mais graves. conforme infonnação
do próprio hospilal.
Com rclllfilo às annas apreendidas duraDle a operaçio da Policia

Mili..... o .elor de Criminalí'lica da
Delegacia Regional de Vilbena eslá
flzendo o exame de !>aUstica.

Foram cnll'egUt:s a este: setor, recolhidas no local du 'grilo' 50 espin·
gardas de vários calibre. c deuna.
de revólveres c píStlllas, inclusive
di"
..__ 'lO
~

,:~

UM PRESO
De IndOI os mais de 300 detidos
nl fazenda, apenas um permanecil
Dotem preso lia delegacia de
Colorado, Sebaslilo Pereira
Sobrinho. vulgo 'Quebra-Molas' •
CODtra O qual havil um mandado de
prisio por ele j' ler pal1icipado na
Iiderlnça de oUlra Invlslo e tam~m por DCuslçio de ler com.lido
tenlativa de homicldio.
Segundo inf'KIllllfão da delega·
cia loell o clima ~ de calma na
cidade c o final de semana nio
apresentou qualquer ucorrência de
deslaque. 'Espc:rn que por muito
t~mpl.) nós fiquc:mus rum do nuti-

cláriu rmm'. lh!-l~l: o LldcgiltlO lucal,
h::mhramlo que 'ao~ PllUCOS u pn'i~
priu local da iJl\'a~ãu c:-.tá reluman·
du à n(llltlalhJad~ de hklu:. IJ~ úla:lo·.

Laudo aponta chacina em RO
JOSÉ MASCHIO
Enviado especial a Vilhena (RO)

Exarile dos mortos no choque
entre polícia e invasores de fazenda de Corumbiara (RO) de-

ve indicar que alguns sem-terra
foram assassinados após serem
dominados. Morreram 9 semterra e 2 policiais militares no
confronto. ocorrido dia 9.

o governador Valdir Raupp
(PMDB) anunciou a exoneração do comandante da PM. coronel Wellington Silva, responsável pela ação.
PÃO. 1-4

DIÁRIo DA CÂMARA DOS DEPurADOS

01656 Quarta-feira 18

Outubro de 1995

:~);J/)2:{-!]'
LI
-:,1 h ,~ ;I./'~l CJ/ ~
],:=

I

::.:..3rt=s-...:,.F.::;ei::,:rs:,:..,..:...;16:...d.:;..:e:....:.A...:::9!...:.o.=.;st:.;:..o....::d:.;:..e_19_9:....:.5

CPT CONFIRMA

?M premeditou
massacre
A OAB divulga
latório esta semana'
e admite que houve
tortura após a
rendição de colonos

seis dias no local da tragédia.

Ação ilegal
Para demonstrar que houve realmente ilegalidades na operação, Segismundo cita que todos os militares da COE estavam utilizando más·
caras para não serem reconhecidos.
"Estavam também pintados para
uma guerra". Sobre as afirmações do
Governo que os policiais foram cercados e que caíram em uma emboscada. ele rebate tudo. "A versão não
existe. Inventaram tudo", Há comprovação de que foram utilizadas
bombas de gás lacrimogênio.

Ordem doa Advogados do Bra
lil (OAB) e a Comiuão Pastola Terra (CP1') já têm uma po) oficial a respeito das mortes
Jonunbiara. Houve torturaa e
:uçlo .umária de posaeiros
mo apól elea eatarem dominaE.ta é a conc1uaio doa advo·
11 Ernand. Segiamundo e PauIntlltração
Dar de Lara, o primeiro indi·
I para defender a. poueirc» e
.tro que atuou como represen- As informações de Segismundo,
.. da própria OAB na apura- que também estão com a Polícia Ci:Io.catoa. -APovil, pois ele fez
Militar preme- . '....,...,.\"::Y:r~.~; -';'''';" . .
questão de ouvir as
u o m....cre •
~'lCaçoes do mesmas pessoas
.: matou tod~.
."
são
que os d~leg~~os
)e•• oa. depol' ."
.... . . . : . . . . . .
estavam mqwnna 'Ituaçlo já
do, aPOI?-tam para o
Iva .ob contra- ........u''''.:.J.;~ ...._~,..
envolvimento de
(arante SeiP'jagunços contrataIdo.
dos e acertados para atuar na ação
• ouvir de 70 a 80 posseiros,
de despejo pelo coronel reformado
MO t6m dúvir.!lII em traçar o
do Exército. Antenor Duarte. "Ti.
denominou de cenário de guer- nha bom trânsito e tratou de infil\a lIÚonnações até ligara prestrar os homens". A prova. segundo
't IMIlo Governo de Rondônia e o advogado, também se encontram
lUaa Militar (PM) fpr1m1 todas com a Polícia Civil. "Os delegados
ltidda•• inc1U1ive .. versão da
têm fotos de possíveis policiais
militares dessa operação, que es• d a entrada doa militares,
I a conc:lUlio final de que retavam utilizando tênis. sapatos e
ante.houve Il infiltração de pis·
alguns que até usavam barbas. em
.roa Junto aoa Pros. "Foram reum total contraste das obrigações
rdOflE por. um coronel reforma- dos reais militares", Ainda segun·
o llérc:lto, Antenor Duarte,
do Segismundo. o número de deUnha bom trAnsito junto aos saparecidos chega a 54 pessoas,
81. comandantes da operação".
adultos e crianças, mas ele adian'fUra o advogado após passar ta que esses números são relativos

'vemo

tOdas rebatidas"
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Polícia de Rondônia caça jagunços

--_

FRANCtSCo LEALI

...

VILHENA (RO) - O governador de Rondônia. Valdir Raupp
(PMDB), determinou' Policia
Civil que realize buscas nas fazendas pró~imas ao acampamento
onde morreram nove posseiros e
doia policiais militares durante
confronto na madrugada de quarta-feira da semana passada. "A
ordem é desarmar todos, principalmente os jagunços", disse o
govcrna4or. Os posseiros foram
mortos porque resistiram' operação de desocupação da fazenda
Santa EJina promovida pela PM.
Raupp garantiu que os espancamcntOl de posseiros, após O fim
da operaçio de desmonte do
acampamento dOI lICm-tcrra, serio totalmente apurados. "Em 15
dias tcremos respostas", assegurou o governador, que é apoiado
pelo PT do estado e vem sendo
pressionado pela direção nacional '
do partido de Luiz Inácio Lula da
Silva. Temendo desagradar os p0liciais militares, Raupp foi cauteloso ao falar sobre o conflito e fez
questão de ressaltar que houve
vítimas dos dois lados: "Aconteceu um episódio que fugiu do
controle",

Inc:rll - Nâ quarta-feira. o
presidente do Instituto Nacional

de Colonização e Reforma Agrária (locra), Brasílio de Araújo Neto, viajará a RondÕllia para discutir a situação dos sem-terra da
região do conflito. As lideranças
dos sem terra, no entanto, não
estão satisfeitas com o desempenho da Policia Civil no caso. No
sábado, o ministro Nélson Jobim,
da Justiça, er.ro!1trou-se em Porto
Velho com o governador e prometeu investigar o conflito.
O representante da Comissão
de Direitos Humanos da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB),
Paulo César de Lara. denunciou
que quatro dos posseiros mortos
foram enterrados no municipio de
Vilbclta como iDdiJICIIfCI. "As fa,mitias Dio tiveram direito alCUS
mortos", disse o advogado..
Oarcebispo de Guajari-mirim,
,dom Geraldo Verdier, ta~b;é~
Icriticou aI investisaç6cs poIta1U1
feitas até agora. Espentado com o
que viu no que restou do IClIllpamento dOI poaciros, dom Oeraldo disse que nlo foi feita uma
vistoria "séria" no 1bcaI. No fim
da tarde de sábado, o arcebispo
entregou ao governador sacos
com restos de ossos encontradOl
em quatro fogueiras DO acampamento onde ocorreu o confroato
entre os poaciros e a PM.
"Nio sei se sio 0lIS0S hlUllllJlOl
ou de animais, IÓ a ~ podcri

PMs ficam impunes
VtlHENA. RO - O governador
Valdir Raupp resisliu às pressões
do PT, um de seus aliados politicos
no estado, e decidiu não afastar os
comandantes da Polícia Mililar
(PM) envolvidos no massacre. da
fazenda Santa Elina, na cidade de
Corumbiara, a cerca de 900 quilômetros de Porto Velho. No início
da noite de sábado, Raup reuniu-se
com o presidente do PT, Luiz Inácio da Silva, e com integrilDtes das
executivas nacional e cstadual do
partido. Os pelistas exigiam o afastamento dos policiais e ameaçavam
deixar as secretarias que ocupam
no governo Raupp.

Aposiçào do governador abalou
seu relacionamento com as lideranças petistas, que controlam as secretarias de Planejamento e Agricultura do eslado. Hoje. aexecutiva
local do PT vai decidir se permanece ou Dilo no governo. A direção
nacional do panido também dew
julgar se os pc:listas permanecem ou
não apoiando o governador,
"Fizemos uma aliança na e1elçào
para redemocratizar o estado. Mas
os últimos acontecimentos mostram que isso ainda nào ocorreu e
estamos frustrados", comenlon o
presidente do PT estadnal. Eduardo Valverde. (F.l.)

dizer. Ma o fato de tcrmoI encontrado Isso li JIIOIlra que a vistoria da polícia nio foi b'"
comentou o re\igloao, que ficou
emociooado COOJ o que viu ao
acampamento. "Nunca vi nada
parecido 10 quc encontrei li, Dcnl
tantas pcIIOU torturadas", afifmou dom Geraldo.

Seis dias depois do mwacrc,
começaram a surgir versões sobre
o episódio às quais nem os advogados dos posseiros dão muito
crédito. Num depoimento na delegacia de Polícia, um dos sobreviventes contou ter visto um cole·
ga posseiro !cr decapitado por um
PM, que teria usado uma motoserra.
Uma mulher que dizia ter visto
o marido apanhando e lCIIdo j0gado morto no chio o rcencontou
vivo, DI cidade de C%rado do
Oestc. Apesar de bistiJriu como
essa, entidades lipdu 10 movimento dos sem-terra acredip-m
que ainda podCm a~ ó\ltfbi
corpos. A opcraçio da PM foi
iniciada às 4h da manhi de quarta-feira, horário proibido por lei
para ações policiais do tipo.
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Autópsia indica que houve
chacina no conflito de Rü
Governador exonera comandante da PM; coronel diz que sai 'de pé'
JOSÉ MASCHIO
.Da Ac..... F'OIha. em Vilhona (ROI

A Secretaria de Segurança Pública de Rondônia deverá receber
nesta semana os laudos finais das
autópsias dos corpos dos Ii mortos no confronto da fazenda Santa
Elina. em Corumbiara (sul de
Rondônia).
Os laudos médicos devem apontar que alguns sem-terra foram
monos depois de já estarem dominados. e não duranté o tiroteio
com a polícia, conforme apurou a
Agência Folha.
Os laudos deverão concluir que
houve assassinato. com base na
maneira que os projéteis perfuraram os corpos das vítimas e pela
curta distância dos disparos.
O médico Luis Hassegawa. que
acompanhou a autópsia dos II
corpos. não quis confirmar a informação. Hassegawa disse apenas
que houve tiros a curta distância.
Ele disse que os laudos serão
entregues à delellacia de polícia

regional de Vilhena. "que. pela
gravidade do fato. deve encaminhar diretamente à Secretaria de
Segurança Pública" .

Comandante
O governador de Rondônia.
Valdir Raupp (PMDBI. anunciou
ontem à noite a exoneração do comandante da Polícia Militar. coronel Wellington de Barros Silva.
"O coronel me pediu para ser
exonerado e eu concordei. Ele
acredita que. dessa forma. as in·
vestigações poderiam acontecer
com mais uanquilidade e maior
is~~ção. Foi uma decisão sensata . afirmou,
O coronel afumou que sua exoneração foi definida durante conversa na tarde de ontem com o governador.
"Foi uma decisão política. Eu
fui eliminado porque a corda sempre arrebenta do lado malS fraco" .
disse.

Número de mortos no
Pará sobe para nove
ESTANISLAU MARIA
DaActrâPolha. Im BoWm

UIIla COIDlSSio formada pelo de1epdo Sérgio Máximo e por repI'eIeDlantes da Prefeitura de SanlIIIa cio Araguaia (PA) e do Sindicato Rural informou 'ontem que
lIIIiJ leis corpos foram encontradoi lia fazenda MaDIh.
Oxn essa informaçio chega a
lIOWI o número de mortos no confliIo ocorrido "bacIo. entre possei101 e empregados da fazenda.
Dois m6ücos legislas de Belém
devem 'c:hepr hoje a Santana do
AIIpaia para fazer o exame dos
axpos na fIlCIIda.
No dia ,5 de agosto. cerca de
ISO lI'Iba1hacIores que teriam sido
~ por Francisco Andrade
dia ~ CIID'1raman confronto
CICIa 'ISO pouejrus que invadiram
I*te da fazeuda há pelo menos
. '-.x. Os' poaeiros acusam os
~ de terem invadido a
~poreIeL.
•
~ do confronto. selrundo &

estrada. Segundo a Fetagri (Federação dos Trabalhadores na Agricullllra). o bloqueio está sendo feito pelos trabalhadores.
O delegado Sérgio Máximo está
tentando negociar com os posseiros a entrada da polícia na fazenda
para levantar o número exato de
mortos. n:sgatar os corpos e socorrer os feridos. Há informações de
que corpos teriam sido enterrados.
A informação da Fetagri é que
12 pessoas morreram -9 posseiros e 3 empregados.
Segundo informações da Prefeitura de Santana, pode haver 17
monos. A prefeiblra não tem levantamento do número de feridos.
O vereador Francisco Andrade
das Chagas. que é acusado de ter
provocado o conflito. foi preso em
f1agnnte sábado. Por segurança,
foi transferido para Conceição do
Araguaia. a 300km de distiDcia.
Chagas tem um escritório de recruramento de trllbalbadores tempcxirios. Ele foi procurado pela
Al!ência Folha. m3~ a oolícia não

"Como o sistema é podre. eu
saio. Mas saio de pé. porque sou
respeitado por minha tropa."
Para o posto de Barros Silva.
Valdir Raupp nomeou interinamente o coronel Cláudio Ramos.

Desarmamento
A operação de desarmamento
na região de Corumbiara e Colora'do do Oeste. prevista para começar ontem. teve de ser adiada,
A nova data não será divulgada,
para evitar que fazendeiros e
sem-terra se previnam. esconden·
do as armas.
O diretor de Comunicação :50cial do Governo de Rondônia.
Carlos Araújo. disse que. ".por
sane. não houve divulgaçãu da
ação pelos meios de comumCl\Cao
do Estado.. ,·
Os jornais e revistas de circulação nacional chegam com atraso
nos municípios considerados focos
de tensão.

Johim quer juiz
afastado do caso

PM condena 'esse
papo de excesso'

Da Sucursal de Brasllia

Da A,ência Folha. em Vilhena

O ministro da Justiça, Nelson
Jobim. quer que o juiz Glodner
Paoletto seja afastado do cargo até
a conclusão das investigações s0bre o confronto de Corumbiara.
A OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil) e a Comissão de Direi·
tos Humanos da Câmara responsabilizam Paoletto pelo conflito.
Ele determinou o despejo dos
sem-terra. apesar do risco de con·
fronto.
,
O CODPH (Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa HllIDlUlA)
do Ministério da Justiça decidirá
se a Polícia Federal será o órgão
responsável pela apuraçio de responsabilidades. A reunião em que
o conselho decidirá o assunto ain·
da não tem data defInida.
O ministro da Agricultura, JoK
Eduardo de Andrade Vieira. disse
ontem que "o ministério não tem
nenhuma responsabilidade" no
musacre de posseiros.
"Nada justifica a invasão. como
nada justifica as mortes. Os dois
1!O~ m~l'l"cem cl'ndenacãl''' "Ifir-

Antes de ser exonerado. o comandante-geral da Polícia Militar
de Rondônia, coronel Wellingion
Luiz de Barros Silva. acusou on·
tem os sem-terra e as organizações
que os apóiam de "estarem inventando mentiras para tentar desacre·
ditar o trabalho sério da PM'de
Rondônia".
Barros Silva disse que já sllJ'l!'
ram histórias "cemo esse papo de
excesso. torturll e execuções (assassinatos)"•
Ele afirmou que as mvesngaçfil:$
do IPM (Inquérito Policial Militar)
e do inquérito da Polícia Civil irio
mostrar "que foi tudo estritamenti
dentro da lei" .
Sobre a afumaçio do promotbr
de Colorado do Oeste. Elício Almeida e Silva, que apontou exceS:
505" da PM no cumprimento'~
ação de desocupaçio da fazeDdâ.
Barros Silva disse que esperaria \)
fim dos inquéritos para opinar.
O coronel Barros Silva negou
também tonuras e assassinatos'tSt
~p.m-tt-TTn.

"~:u:h (Hsr:n.. ., ....,.,:..;:
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OPINIÃO
Quem paga a conta?
Os vános U1/{uüitos provilÚnaados são.
todos. desnecessários: os sem-terra que
inva<i1ram o latifúndio em Rondônia já
esriir- condenados.em todas as declarações oficiais.
pelo massacn de que foram vitimas. E, ainda que
n40 fosse
assÍlll, nenhum ínqIIirito indü:aria 0$ cul·
'
pados maiores. lIem aiguma vez os culpados
maions foram apolltados 110 mortDlldade que se

,

repete 0lIO a _".

O /ametUo ido jornalista JtJIIio
de Freitas.
sua COIIlIl. da
"Fo/NJ de S.Paulo". dDmi/Igv,.13·
cillco dias após o massacre e1ll
Corlllllbiara. Infelizmente. uma
selllalla depois. a fllmaça aillda
ulá IIIUlto pesada sobn os escOlfl'
bro.r para se pellSQ1' em contrário.
Se,uiuJo o relatório da comU.r40
que veio tU Brasflla av,ri,uar ill
loco qvmI tItÍlf1U pn-iro. o culpado foi a falta tU llIIItJ politícJJ a,rária. Q - estabel«e i.r.ro i o ,avemo fetUraL ..
É ló,íco pontltIIO que. a UDIIplD dos outto.r /IIIUIDI:res que mancham tU s01lgue e verrOlÚla este paf.r
de desassistidos. 1140 haverá qualqller riu para
palar pelo illferno tU Corrunblara.. Nesse vácuo.
abri,am·se a Pol{cia Militar e o juiz Paoletto.
Nillguim quer ser "bode uplatário" de l/IIIO 0c01'rllICÍtI que já corMÇtJ a cair 110 uquer:iIMIIlo. A cor-

,m

o IS'WIiO

poTafão militar, ClÚgando ser tropa sob a Tf!spotU.
abUidatú do g~mo do E.suuio:. o juiz. por ter ardinado o despejo denrro da in.
Por falar em fumaça, com quem está a verrJade?
Diante da cOlIStaltIÇão que 0$ sem·/lrra foram morroi à bala • pelas coitas. como fica a 'declaTOfQo inj.
clai. de qUI os policlai.r rrúlirans foram pe,tn tU
surp_a por atiradorelf tU elite e ésn-tite,i.rtiu di
.
,uerrilha lntereuados m'
miMrlo.r?

.

Parece qUI para cada posseiro
morto. o goverllo lIai de,olar
secretário. assessor, IUPO"', NíJo'
vai sobrar anel, mas Q., lIIiJo6 CO/I.
tinllardo acenalldo para lima
,alera cada vez maii ~éllriosa.
Nessa troca tU fi,u,.;"i,;U'~Grim.

badDi tU -6W. a PII wi{1Iwzrt.

do_naTa.
.
IH lIlII lado, atiradores tU ~
elltrincheirados em "casamGtas~. fJo outro;'
tol.irolf. ja,unços e soliJiMIDs da PM. O ellCOfllrO
deuas tropas foi man:ado _ hordria para urro:tegi.rta nenhum p6r defeito. De 'madrllgada. fora do
horário de expediente para ser cumprido a orriftt tU
despejo. Que. por siNJl, di.rpt1ISiJria o Q(JtI1VIO policial, pono que quem cumpn orrina.r judiclai.r .rIJo os
cltamadD.r ojiclai.r tU jlUtiça. 7Udo IJO arrepio da lei
qIU o juiz plJO/etto ltJIIIO jura cumprir:
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Policiais estavam
mascarados
,ae,... e pIor: matou todtu a". (>e.del'OÍ3 que a litu~ já ".
tava ,ob controle". Ele garante
também quejagunÇOll. recrutadoa
pelo coroMI reformado do Erircito, Antenor D/Iam, foram infJI·
tradO$ entre OI militareI. O relatório ela Câmara Federollll!ro lido
hoj« em plenário. Ainda exÍ3lem
54 peSlOOS de.apareeidad e o governador de Rondi'l'!.ü'J Valilir
Raupp, anunciou que f1!!Ue ho~ ao
preBiiUnte nacional do lNCRA,
Ba.tlio Neto. quI' promova a de·
.apropriação da Fazenda Santa
Elina. Na AssembUia Úl/ialativa. deputados da OfXJBição e1ftu·
dam a in...tauraçãn de uma CPl
paro apll1'llr tlldll' o. (ato.•. Pági.
llaA.1

Os 11U!mbros das

SOlU

comissões
constataram que os
posseiros foram
torturados
A Comi.•,tio Pa.tllml da Thrra
LJ..(CPTI e a Ordem do. Advo·
gado, do Bra.•il (OABI conclui·
ram OI nlat6l'io••obre o conflito
entre policia;'. militare. e colonOl
na Fazellda Sallla Hlillo. que cul·
nlillou ('mil fI

mllr/,- (11'

1l1Je!ffUKlH

- dado. afiei",•. O ",/r.ogudo Ernaruie Segunl/md... i/l(limdo fH!la
CPT pat'a alIlUl' 'la de"!.a do.
poB~f!lI'OS ouviu Cl'rca di' 80 viiima.' e a.•.•cgllroa olllem qlle a ação
da. militare.• (oi prcmeditllila.
Houve tt)rtura~ " I'WCll\',jO t;rJmá·
ria de PUS!:p,,.,),,:

IIIP!imo

INCRA discute a
desapropriação

apó.'l ele.1f

e,'arem dominado•. E.ta COllr/U.ãa tambim, campartilhllda com
Palllo Cezar de l.ara. da Comialãa de Defesa do. Direito. Huma·
no. (CD8J da OAB. &Ri.munda
cita que todo. a' militares da
COE e,taoam utilizando ,rnf#cara. para 1I/io .erem reconhecIdo•.
Ele não elltendto OI mativo. que
levaram o Gtrl'erno do E.tado a
. enuiar policiai. especializado.,
"em uma ,im1?lel retirada de pa'seiro.". Segl.mundo vai moi,
oUm. "A .PM pretrU'dit!'" o ma,-

.uuail

Q1Prr.idmt«dolrv:tílutoNaewnol
Colonização. Rrl'orrno A,trm(h

ria aNCRA). Basi/ill Neto

u

rrÚM

ho,i« «m Vilh...a rorrl auloridtuh. nladuais na bu,ro de roluçõt, <IM probkmas fundi4rimr .m RiHtddni4. Or
ronflito!t IfJ'Jl Corumhiartt HnlO 0'14"
1"'0&"
Baoilio. q~ n«b«m do
pr,.id'n/~ r,.~ionnl do illJllituiçdo.
Cl~/h Munir, , ..lnMriCM lI01J,r, tU lJIi..
vitltJCk. Iotr,P. Ek .. rMOlllrw CWlf'I •
__ _""
MtIdir
.
-._
_
IP

"'Ir

b'Je.: ..

"""~,.~,,,.--,,~.

,.... ,....11.

c.:.,", ~ '·1, .....

GERAL

'·orlu "elhu ~ Kundúnia
Quinla·feino, 17 de IIgu,,1o de 1'195

151
._

Incra promete assentar 2,6 mil famílfas em 95
Presidente nacional do lncra
JHlrtkipa IÚ ""ltilio co.. o
govenuulor Valdir RallJlp
I~ o final de'le ano o
In.lilulO Nacional de
Colonizaçio e Reforma
Agrária asseDIar' 2.680 f.mlli•• e
encoolnn uma soIl1Çio para as que
estio acanlplldas em Jacu. P-olRCis e
Corumbiara. A informaçilo ~ do
presidenle do Inera. Basilio de
Amljo Neto. que participou de uma

A

reuniio na minhA de ontem. em
Vilhena. junl.DICnle· com o gover·
RIIdor Valdir Raupp. com liderançu
dos sem-lClT'a.
Sobre o episódio ocurrido em
COlllmbiara. Basfiío de Araújo Nelo
dis..., que "lemos culpa na quelllo

gemi da refonoa agrária. um processo cumplexo c ljue tem pruvocado
cOJlt1iI()~ pela 'inação' do lucra ao
longo do!. anus". Segundo ele, I
inSlilulção ll:m andado I reboque das
pressões do movimento dos sem~
lerra.
Para exemplificar a .ilUação do'
lncra anles do Governo Fernando
Henrique Can:\050. Buílio lembrou
que o Ófllio fICOU pralic.menle 1Jt.
.n." parado. Enquanlo isso. exblem
acampamenlos formados h' oilo
anos. No Sul. por e,emplo. o
número de funil i.. 1 espera de \oIes
excede a dlsponibihdade de lerr...
Baslho fel uma advenéncia aos
Irabalhatlores sem·lena do Eslado:
"Por delermmaçio do Governo
Federal. os i~vasores Rio serio pri-

oriz.adu~ no processo dt: reforma
agrm•• nem o Incra irá desapropriar
áreas ocupadu ile.almellle".

llu_rtlcÜl
O Kovcruadr;r Valdi, Raupp
.ollou a crilicar • burocracia federal
no relurma ."irl•. Ble arltmou qUI
" llovernu do Ilalllilo nDo """.ul ~r·
raso "Quem possui lerras é a Uniio".
Raupp pediu ainda que o lacra
'Kilize os usentamelllos para evitar
oovo. connilOs como o de
Corumbi.ra.

O vice~preside~le da Federaçio
dos Tr.b.lhadores na A&licullura
em Rond6nia, Joaquim Pereira

Carvalho. também cobrou oç4,.
. mais efelivas do !.ncra. JOAquim Iem.
brou que em Jaru edstem 150
f.mOiu vivendo em condiçllc. lIUb-

_ _ no ",.Iu dllIIdI do, 1111:'• •
h4 mais 80 na ir.. conhecida eomu
14 de agoSlo. lamb~m aaquele
Municipio.
Em Parecis. seguudo dados da
Felagco. 2S0 famílias eslio acampada. numa ma de SOO heclores 1
espera de uma 1I01I1Ção por pane do
Incra. que é u órllilo r..pons',·el
pel. refonna a,r"ia. Tamhém
rem problem.. fundi'" .., em
Burili., mu li mai" a::rave. ,.eglUllkl o
Ilder .indical. é ,"",mo .. da FalAlnd.·
llIIIlallli"", flll Curumhl.r.. =

'''''Ir'
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Conflitos tem manto
protetor
Senador quer
reintegração de áreas
para assentamento

A ô se pronunciar sobre os
.é1.contlitos da terra em
Rondônia, o senador Ernandes Amorim (Sem partidoROl, enfatizou que "ontem foi
Corumbiata, hoje Buritis e
assim por dainte, os nossos
lonflitos se ampliam sob o
manto protetor da impunidade e da ausência de uma política agrária realista".
Para o senador, a questão
agrálía no estado de Rondônia é emergente. "Em nosso
Estado a posse da terra é urgente. O Estado tem recebido, de braços abertos, migrantes do Sul, que vendem suas
propriedades na origem e
buscam ter" Questão ras produtiprecisa vas mais baser ratas. Tem
resolvida" r e c ~ b i do
tambem contigentes que buscam novas
oportunidades geradas pela
Amazônia, com seus imensos
recursos naturais", disse.
Amorim afirma que é necessá~;o, portanto, assentar po-

pulaçoos, criar novos espaços
e permitir que a produção
agrícola atinja os níveis necessários. Caso isso não aconteça, na sua opinião, "vamos
ver a favelização das principais cdiades de Rondônia, o
que só vai contribuir para
dificultar ainda mais o processo civilizatório nesta região do país".
O rl'presentante de Rondô,nia, explica 'que por estes
motivos está requerendo a
reintegração das áreas de
assentamentu rápido no Plano Regional de reforma agrária, bem como uma ação 'complementar. "0 Estado de
Rondônia mercê de loma P(~CIIliar situação, extremamente dependente de

recursos federais, não
tem podido atender à
execução de infra-estrutura planejada e
complementar,ao progralna de redistribuição de terras já executado. Como consequência, milhares de famílias estão sendo penalizadas", afirma.

No entendimento do
senador, a situação de
Rondônia é dramática,
com 11 mil famlias assentadas sem qualquer infra-estrutura
de apoio, principalmente de estradas. "A
estrada é sem dúvida,
um dos vetores fundamentqis para a produção. E preciso olhar
para o cenário como
um todo", diz.
O que se pretende, segundo Amorim, é o iní~io de um programa
que assegure a essas fanu1ias as mesmas condições oferecidas aos
colonos dos projetos de
assentamento ou integrado
de
colonização."Na medida em que essa prpvidência não se matePializa, está sendo violada
a filosofia do estatuto
da terra. "As famílias
assentadas representam um universo social, mas
na sua maioria estão sendo
marginalizadas do p"of,rrama
de desenvolvimento' , H!e\ama.

Donadon afirma que nunca estimulou ocupaçã(
o presidente da Assembléia
...eglslativa. deputado Marcos Donadon
;PMDDl. disse ontem. em POrto Velho.
que nio é verdade que tenha estimulado
a (lÇupaçao de lems na Fazenda Santa
E1ina. como acusou o deputado federal
Eme...on Olavo Pires (PSDDI. domingo
pa!
). através do jornal O ESTADÃO. Para o chefe do Legislativo estadual. o parlamentar nu:ano exagerou na
fantasia ao lentar identificar a qualquer
custo os responsáveis pelo episódio.

Confonne explicou Don~ como
• ocupação DComa na região onde estão
localizadas suas pnncipais bases políticas e até porque. na condição de chefe
de um dos três poderes do Estado. era
,u.a obrigação tomar conhec:imento dos
(alas. com informações mais exatas
posslveis. Por esse motivo. se deslocou
It' a área ocupada para avaliar. "in
loco". a silUação da fazenda invadida.
Incidentalmente. alguém solicitou
uma ajuda em dinheiro argumentando

que se precisava comprar comida.
Diante de um quadro em que presencIou
mulheres. idosos e. principalmente
cnanças famintas. o deputado disse que
do hesitou em tirar cena quantia do
bol~
entregá-la ao solicitante. "Daí a
prch.....er me incluir enue os culpado,..,.
pela Il&lIédia é como querer responsabilizar o "Detinha" pelas guerras entre os.
trafJCalltes cariocas só porque seu propama da fome atende as clientelas das
(aveias do Rio de Janeiro".

,Outubro de 1995

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS

01662 Quarta-feira 18

d.
.-;'t"(jV!(fl$J!t_i_.',__

r-,S
Q=u:.:.in:...,ta..;.-.-_Fe_ir_a_,1_7_d_e_A_9_os_to_d_e_1_9_95

.~Il".1

,

MASSACRE/CORUMBIARA

Relatório. culpa Governo
Deputados federais
acusam o Executivo
pela ação de despejo e
garante que juiz foi
pressionado

,

E-~ o faW de que no
~pamento dos poelIeÍJ'lllI houve lJIIIIl cbal:ina, cqjo número oficial
de vitima foi até reduzido lIl! coosidennDQla proporção da lIÇio consumada. E deua forma que começa o
rUtm'io da Comissão Externa de Be~ da Câmara dos DeputacU (CER), que a)JlU'OU o lIlaNIIID na
F.-xla Santa EIina, c:onclufdo 00t.eID em Brasllia, e que culpou o aoYIII'IIO de Rondónia Pela lÇio que culDIIIIOU com a morte de 11 ~ -

lIIUIIdo dados oti.dais - • CompoIta

peJo. deputadOl Nilmário Miranda
tPr.MGl, EmeDon Pires <PSDB-BDl,

Pàw Roque <Pr-PRI e ConfüciDMoura <PMDB-ROl, a comiuãodefineque

'a~pe1al!X8ClJÇioina

ciIIquIida da ação de ~ é ~ ao~ AI;jD de despejo
barírio noilepl e inconJtituàcmal Eua-.emajudiciaia.ll!8Õellcorpcnia,
llartlU'u e abUlO de poder aio viola_lP'&\WdIJI dinitlllJ humanoa". diz
o rIIatório que WDbém culpa o InIIitIIItD NaI:IollIW de Co-

tumo'

em

~eReforma

~(INCRA>eo

juiz CIodner PauIlet.o, "por ter requisita-

do NCarçoa à opera.

policial". O INCRÂ' apontado de\'ido ao Ülto de "ter sempre pe1'IIWl!!"
ààD ao !ara0 do conilito, como lIl! nada
ti..- a ver com o _unto".
ção

~ão dà Polícia

Militar foi
inconstitucional"

~o~PM

"- açõe. dOI policiais militares,
foram comandados pelo major
j ue
0IIé Ventura Pereira foi totalmente criticada pelos membros da c0missão. MErro gravíaaimo foi a decisão da PM realizar
a açAo de despejo
a partir das 4 ho·
ras do dia 9. A execuçiu tornou-se
dessa forma ilegal
e inconstitucional, ferindo tanto o
Código .de Processo Civil quanto à
Constituição Federal, que assegura a incolumidade do domicíüo duo
rante a noite durante a noite. Sem
dúvida uma ação temerária",
As afirmaçôes do govemador Vai·
dir Raup.P e do ex-comandante da
PM. Wellington Barros, de que os
policiais sofreram emboscada também é negada pela cominão, que
ouviu praticamente todu u viti·
mas do mu.acre. MOS laudos da .
necropsia desmentem a tese de em·
bOllCada. Seis doa mortos receberam tiros nu costal. Vários deles
foram baleados na cabeça e outros,
alvejados à curta dis~cia, indi·

cando execuções", Eles mantem
dados sobre o que aconteceu apótl
o rendimento. ·Os posaeiros foram
obrigados a deitarem-se de bruços
e os policiais correram Rue corpos,
espancaram-lhes com cassetetes e
apücaram·lhes chutes~,

Nio há dúvidas aos parlamentares, que o juiz Cloch\er Paulleto foi
preuionado por fazendeiros da re·
gião. MPreuionado pelos fazendei·
roa.Hélio Pereira de Mo~aes e principalmente Antenor Duarte, o juiz
exigiu do-comandante José Ventu. ra, o imediato cumprimento da
açio de despejo. Não se preQCUpou
em prever o que poderia acontecer
nesse caso, um dos mais graves da
história do p~ís". O relatório conclui pedindo providências ao governador a apuração de to<las as irregularidades apontadas. bem como
ao Tribunal de Justiça. "que pro·
ceda uma possível coni!ição sobre
a conduta do Juiz Cludner",
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CONFLITO

Solidariedade ao governado}
~

Chacina de colonos repercut
Ao enfatizar que a chacina ocor- do governo de Rondônia. o n
rida na fazenda Santa Elina em mero de mortos foi de 11 pe
Corumbiara continua repercu- soaa. "Essas informações s,
tindo mal para a imagem de contraditórias e há quem aí!
Rondônia no cenário nacional, me que mais de 30 pessoas pf
o deputado federal Silvernani deram a vida, algumas deI
Santos <PP-RO) frizou que "por misteriosamente desapare
elsu e outras irracionalidades das no transpone desde o :'
que os chefes de governo e as cal dos acontecimentos até
autoridades em nosso país tem centros de saúde e até mesr
que se dar conta
o necrotéric
afirmou.
da necessidade de
'SilvemG7li diz
Para
Silve~na
se resgatarem OI
ue I''aliou
investimentos no
Santos ficou be
treinamento de
ilidtJde na.
patente em to·
pelloal na área
.",e.ociaçõe.'~
este inacreditá\
episódio, além (
da Justiça e do
policiamento, pois se assim não gritante indiferença na elul
for feito estaremos correndo o dação imediata dos fatos. e
risco de mergulhar o Brasil no falta de pulso e do controle
casos e na desordem absoluta". governador Valdir Raupp cc
Silvernani Santos afirmou que relação aos atos administra
nos contatos mantidos em Co- vos de seu governo. Ele ObSE
vou que não é possív
rumbiara com os enque "estejamos na in
volvidos na chacina,
nência de reverter à bs
ele pode constatar a
bárie em função da a
gravidade dos tene- ...
soluta ausência de c
braBOS acontecimentos
que resultaram na
r...'m· mando que dá a impre
são de nortear atitud
mone de mais de uma
e comportamento em d
dezena de pessoas. Seterminados setores p
gundo os dados oficiais liberados através COIIUM8IARA blicos". encerra.

nc:t

f
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Em reunião que s6 acabou na defesa do nosso govemador", c
madrugada de ontem, o PMDB se ao final do encontro. opresidi
de Rondônia decidiu hipotecar te do Diretório Municipal'
total solidariedade as decisões PMDB, Paulo Araujo. Além de;
tomadas pelo governador Valdir prestigiado pelo Diretório ~
Raupp no epi86dio ocorrido em nal e pelos Diretórios Municip
Corumbiara. IIEle Dio pode ler do partido, o governador a par
abrirá mais espaço p~
cnu:üicado pela tragédia. Se Dio de
cumprisae as decilõel judiciais a sig1a em seu governo. Nas no'
poderia inc1U1ive
.
nomeações,
~rpenalizadopor
PMDB será ouv
mtervençAo fede- f" L~-' 4 - : _ .
diue Paulo Ara\.
ti tD'HIMI G' ,. O
r aI" , expI'lc~am t:n
f":{4~',
. - .
".~
outr~ assur
olpeemedebiltu. ~ r........,gL;f1JjJ.~•. que sena defin:
Realizado na SepelOl peemedel:
cretaria de Obras, na Esplana- tu acabou adiado.O Diretório I
da dai Secretaria, o eDContro gional deveria decidir se apoia
eltadual do PMDB foi presidi- para as eleições do Diretório 1eio pelo ex-aenador Amir Lando. cional ou o senador Jader Barl
'Eltiveram J)r8aentel, o próprio lho, do Pará, ou o deputado rei
aovemaeior Valdir Raupp, o Ie- ral Pau Landin, do Piam. O '
cretúia de Obra, 'I'omtI
sunto deverá ser trata
Correia, o P!"8lidente do CONFLITO numa ocaaiAo oportun
Diretório Municipal do
~ Consultados algunS!
PMDB, Paulo.Ara~o, OI
emedebistaa, entre el
dePUtadOl eltaduail do
Paulo Araujo e Jo
.partida Sueli Aragio.
Luiz Lenzi, foi consta:
AUlUlto Plaça e Joio
do o favoritismo de ~
Suruí e várias lideran("JlR
.J - -

.asora

G"7wli,êiWWU,.
lii:ú-;' _
lo

••_ -

,

T'l.

,
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MASSACREICORUMBIARA·

Câmara Federal culpa Governo
o Gou~rno do E.tado de Rond6nitJ é

o ,"ncapal culpado pela'cmorte. na
1•••nda Santa Elina. olldc morreN'" onze pe••oo. após conflito. entre policia•• militare. c po•••,ros. A
conclu.40 é da Comi••ão Rcprcsen.
tatlua da Cãmara do. Dcputados.
que ••tcve em Rondõnia para apurar
as causa. do incidentc. A ruponl'lobilidade pela e:cecução inadequada

da ação cú cú.pejo , do Govcrno, pois
aconteceu em -horário noturno. uma
verdadeira ilegalidadc", Ontem cm
Porto Velho. um do••obreuiventc. da
chacina. Claudemlr Jo.é Ramo. con·
firmou informaçoes da CPT e da
OAB. de que o advo~ado Edio Antônio Carvalho. do Got·erno do Estado
Incentivou a permanencla dos posseIro•. Pagina A3
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CONFRONTO

Incra promete assentar
sem-terra de Rondônia
Decisão contraria política do Ministério da i\,oricultura
.JOSÉ MASCHIO
Da AI,"e.. Folha. em Vilh_

() presidente do lncra (Instituto
~acional de Colonização e Reforma Agrmal. Brazllio de Araújo
Neto. prometeu ontem em Vilhena
I ~udeste de Rondônia I assentar. até
() tinal do ano. as famllias de semrcrra que estão alojadas na igreja
de Colorado do Oeste.
. A promessa de Brazílio contraria detenninação anterior do minisltO da Agricultura. José Eduardo
de Andrade Vieira. de que invasoris de mas particulares sejam pree<ridos na ordem de assentamento
p:los que lutem pacificamente por

rifonna agrária.
Brullio disse que é injusto asICntal' "aqueles que fazem pressão.

em detrimento daqueles que se
mantem pacíficos até oito anos. como é o caso de acampamentos no
Rio Grande do Sul".
Mas. ressalvou. o caso dos semlem de Colorado do Oeste fugiu à
telll'illleral. "não só pela dime-nsão
~ lI'illZédia. como por fatos especltll:(l5 do EsLado" .

Desaparecido
O delegado regional de Vilhena.
Everaldo' Castrõ Magalhães. 41.
afirmou ontem que a Polícia Civil
não tem o nome de Sérgio Rodrigues Gomes. 2·t entre os 355 presos relacionados no boletim de
ocorrência policial quando os semterra presos na fazenda Santa Elina
foram entregues pela Polícia Militar.
Segundo relato de dois vereadores e do prefeito de Corumbiara. o
sem-terra Sérgio Rodrigues Gomes
estava entre os presos pela PM e
desapareceu durante o transporte
para a dele!!acia de Colorado do
Oeste.
O delegado disse que já tem
identificado o dono de uma camionete que leria sido usada pela PM
para retirar Sérgio do meio dos
sem-terra presos.
O sem-terra Gomes era o responsável pelo esquema de segurança no acampamento. e sua morte
poderia ,er uma vingança dos
P:l.k sel!und(l o líder dos sem-terra. <. icero Pereira Nelll.

O delegado Magalhães afirmou
ontem que investiga a hipótese.
"Mas resta ainda identificar os
PMs e tomar o depoimento do motorista. que estamos tentando localizar". afirmou.
Ontem diminuiu o número de
possíveis desaparecidos em razão
do contlito. Segundo Cícero. os
possíveis desaparecidos eram 25
na tarde de ontem. A lista inicial tinha 72 nomes.
O comandante interino da Polícia Militar de Rondônia. coronel
Cláudio Ramos Filho. 41. disse ontem desconhecer a informação do
desaparecimento de Sérgio Rodrigues Gomes. 24, morador de Corumbiara (sudeste do Estado).
O fato será incluído no Inquérito
Policial Militar. afirmou.

Indenização
O governador Valdir Raupp

(PMDBl disse que indenizará as
famílias dos mortos. caso seja provado que houve excesso policial.

Igrejas e esquerda protestam
Da Sucursal do Rio

Duas manifestacões de solidariedade uo~ sem-terra mortos no
início desle mês. no Pani e em
Rondônia. loram realizadas ontem
no Rio. Foram re!!istradas nove
mortes cm Sanranã do Aru!!uuJ:I
(Pr\ I C' II em Lorumhlara (RÚ l.
Aturde. reli!!ioSllS ~·at(Ílk()s. luteralJ()~ e metodlSl<h c..:lebraram na
capela do colégio Bcnnett um ato
ct'umi:lll~':·. qtle t'OIlfOU tal11hém
com a nartidradio li" sociologl'
Herhert d,' :'>"'1/:1. (\ HetinllO.
Apesur de Illui\(; dl'hilitado I'
andandp C:(lr!J tiilll.:uJdude depoj,
de dOI' 1llC"C'S. de traWl11cnto par~:
curar umu ,1Il1l,lle e uma lahirint.te (esta 11:'" tll!<HIl1C'n:-: (l(lIl1IUaUa '.

Betinho fez questão de ir ao ato.
"Enquanto a terra não for tomada um bem público. e não privado. o Brasil vai se tomar um grande acampamento". disse.
O padre Ricardo Rezende.
ameaçado de morte por latifundiários paraenses. atirmou que o conflito entre proprietários rurais e
sem-terra está se tornando uma
"guerra civil não-declarada".
Ao meio-dia. políticos do Pr.
PC do B e PDT organizaram manifestacão diante do lncra.
Eles 'entrel!uram aos diretores do
6rgão um mànifesto pedindo puniç,io rigorosa dos criminosos nos
UOIS t'ontlitos. indenização das familias das vítimas e reforma agránu imediata.
~
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cmnmmlARNGOVERNQ

Versão da PM tirou o PT
der... doa milítaru" pelo IIlver-"
!'&dor foi taxada ~ Can~oaa
por 8treít. ·Foi declaivo para a
_
tafda o fato da DIo ~
aído OIIvídoa Doa mo_toa .m
que piocuramoe dlDlOYll1' o
v.mo da loucura: quo
ficar
aWltentado a verilio' Cantaeíoaa
da cIlpa1a daPM. contra Catoe in·
cooteeUveia. A tardia decido de
afaatar oa oomandoa estabeleceu
um hiato qua noa eolocou em li·

Presidente do
diretório municipal

tJfirina q~ Raupp
não quis ouvir o
partido

.ta

A,=inValdir
tomada pelo lover
JlIIupp em Jlio

outlr" ~'~ defeadar~ YenIo da PoIkla ~U.:
tar (PM) 80bn oa êoDIIitoa em Corumbiara, fOi um doa . . aia

..

ao-

tua~~·

todo li país e perante entidadea
íntanaacíonaío _.1I!J81D teonoa

motiYoa"qual.,ou a al~.c::

hletdricae reIape".. u.. r;

=~o~.;
ta do JJirotdqo

ReJat6rlo couftna...
'lbd0ll !li n1at6rioa de llIItídadeII
Dio Jllft""8'MDYI', d. ca.ara
Fed.ral a.aU _ o oa laudoa
oIIcí~ que a PoUcia Federal jA
dílp6e IÕbre o _
em Co-

doaar alldminiltraçlo aatadual,
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JI!:1io por'porte da

;.= Militar.
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Civil fica sem estrutura
Sem viaturas e Souza ao aavogado dOIl ~
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'Dolícia Civil atá Bem.
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Para Silvernani
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'Exame indica
que sem-terra
foi massacrado
Necropsias nos corpos de oito sem-terra mortos em conflito
com a polícia em Corumbiara
(RO) no ijltimo dia 9 indica
que houve massacre. relata
George Alonso. Alguns foram
. mortos com tiros de cima para
baixo na cabeça. na nuca e nas
costas. Alguns deles ,também
estariam ajoelhados. PAG. 1-14

Expedito faz alerta
sobre novos focos
Vários focos de novos conflitos em
Rondônia estão sendo anunciados por
diversas lideranças políticas. Ontem,
o deputado federal Expedito Júnior
enviou expediente ao governador Valdir Raupp, fazendo alerta para o aumento da tensão entre colonos e policiais militares na região da BR-429.
"O lteron está demarcando a Reserva
do Cautário, onde há famílias de colonos, inclusive com benfeitorias. Os
produtores vem insistindo na ação de
técnicos. mas agora, a PM resolver intervir. Lembro ao governador que a
transformação de algumas áreas da
reserva de Costa Marques para as zonas 1 e 2 do zoneamento estadual. foi
sua principal promessa de campanha
naquela região e agora, os colonos
querem ver essa promessa cumprida".
afirma.

Quarta-feira 18 01669
~odepu

"Conflitos
podem
ocorrer

em Costa

Marques"

taào federal, os
colonos não admitema - de
força noa~al.
"Querem ver o
governador negociando e não a
PM, aJDeaçaDdo
famílÍas que já

,
estão lá há bastante tempo. E preciso ficar atento, para
que não tenhamos em Costa Marques,
outra Corumbiara". Júnior pede a suspensão imediata de todos os trabalhos na
região, até que haja acordo entre colonos
e o Governo. "Alerto para uma possível
revolta de colonos. devido a eminente demarcação de terras promovida pelo Executivo estadual". Ele entende ainda que
esses moradores não podem ser prejudicados em decorrências de aproximações
do Planatloro.

Advogado incentivollL
colonos
A Comissãu Pastoral da Terra (CPT)
cum exclusividade au Diário há cin·
e a Ordem dos Advogados do Brasil
co dias. Ele confirnlou todas 8S dL'ela·
(OAB) têm infOlmações oficiais de que
rações e deu nuVllS detalhes. "Acordao advogadu da Casa Civil de Rondômos por volta da 4 horus com o barunia, Édio Carvalho fui um dos princi·
lho das bombas e foi uma confusão gepais responsáveis pela permanência
ral"', diz, afirmando em seguida que a
dos posseiros na Fuzenda Santa EliPolícia conseguiu o controle da situana até a data do confronto com os poção um pouco depois e "deitou todos
liciais militares. Nomeado pelo CheDO chão, começando a bater com pele da Cusa Civil, JOl;é AI· CONFLITO daçoudepau,chutcsequulmeida Júnior para encon(Iuer coisu que encontrastraI' uma solução pacífica
.. sem ao dliio". EIl! acredita
ao problema, um dia antes
, . que devido às cenas que
do confronto, Carvalho aspresenciou - inclusive as de
segurou aos posseiros que
sua mãe ser ameaçada com
o Governll conseguiria a
um revólver na boca - têm
dmTubada da decisão judio
condições de identilicar aleial e que ficassem trangims dlls p')UCOS policiais
quilus. O juiz ClodneJ' Pauque nãu I::ltavam utilizanlicito llm cuntatos com a
du lIuíscara::;. "Creio que porepurtagem doDiário gadcrei identificar um doi::; ou
rl1nUu que JlIl1lcl1 fui 1'1'0três, ma:'; a maiuria e::;lava
curado pelu (lovernu para
cum máscara::;", diz. Pur
que encontrassem uma so~olta da::; 7 horas, segundo
lução au grave problema eORUMBIARA recurda, depois de tanto
que se flllml1Va em C011Jmapanhar ele acabou desbiura. "Estava de portas abertas, mas
lIIaiaudo, acurdandu em cima de um
ninguém me procunm", disse. O Inscaminhãu, unde militar!!s o ameaça·
tituto Nacional de Colonização e Reram d(' murte.
fürmB Agrária liNCHA) também parSem lideres
ticipava das negociações.
A cunfirmaçáo da participação du adApontado pelo (,I)\'(lrno de l{oudõvugado no epi::;6dio füi confirmada
nia como uma das priudpaill Iideoutem 1'01 ,'nlrevista cull'tiva por um
nllll'a:; d.. DluvlITll'nlo que CUlmllltJU
dos Hohrp.\'ivcnles du massacre, o fI)com· li morte d(~ 11 pe::;soas, ClauImlCl Cland.'mir JoS(' Hamos, 2~ anOll,
,1. .... o,, .,...... ,1;,.\ /fUI! esteja sl'ndlllaljIJI' ja havia prt':ltado infi,nnaçfll's
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xadn dl!ssa forma devido ao fato de
que no diaant(!rior, ele foi indica·
do para negociar uma solução com
um gl"Upo de policiais e jornalistas
dt' Vilhena. "Depois de infl:tmar
aos policiais que nossa posiçitO era
del:)~o sair qa f'azenda, ele nos in/" o ,. 111 H r il !li .
[I I i r a I I d li
quI' p;l~Hari-

bOIllf,a·;

am a~ illt'llr marill's "li
g" \' (' I" Il oi d " r
Rallpp I(tJ,·
t('ria a :,0111çÚo
ri 1l;1 I

lodo 110S".
S('glllld" ('1.'11
dvm i 1". ,,; P' ".;
s('il"')s Ilitd li
llllillll !id('1.1I1
r. j ;;/, dJ( g<ll ;llll

N(J~ g,trilldi

ram qlll'

na

lIill)

llll VI' I" i a i 11

('111

Fa,.l'll(la

Salltal~lill:ll~1II

12 cumilllu){'s.
VH:-lào, 1,1;1.,
"Fieanu,s sa.
algumas J!(,1'('11<10 lil/I' as
rali dl'(lIJlH.
ten'asl':itavam
(' h I' g ~l.S ;1 111
sem docllnwll'
tações e então resolvmuo..s entrar.l>ias dl~
,pois, já na terra, tivemos cOllhu ilIll'llto
que haviam donos, masde('idimm; [!I,,'mlanecer na área, esperando que o fN( ;10\
resolve lJOS a'>Seuwr", alinna ('!<llllll'/lllr
que ulmbém garante que existiam Cl'n'i;
de 550 famílias na área invacliua
.

Decretada em
Rü prisão de
•
seIS sem-terra
A !ustiça decretou a prisão
de .seIs sem-terra de Ro~dônia.
DOIS deles participaram de invasão de área em Corumbiara.
desocupada dia 9 em ação que
fez 11 mortos. A ordem se refere a outra invasão. relata o enviado especial George Afonso.
Sem-terra deixaram área ocupada sábado em Mirante do Pa.
ranapanema (SP).
PÁG. )_~

MP pediu preventiva
o advogado dos posseiros, Eman-

des Segismundo, disse ontem que
ós delitos descritos nos autos ela·
borados pelo Ministério Público
não autorizam fazer prisão pre·
ventiva de nenhum dos seis colonos (um já preso é outros cinco
procUrados). "São delitos de pequeno potencial ofensivo", afirma
Segismúndo. Ele destaca que o
próprio Inera apresentou decla·
ração comprovando que Sebastião Pe~eira Sobrinho, que está
preso desde o dia 10, tem moradia -fua naquela região, contrariando a afirmação dos acusado·
res. O colono Sebastião Pereira
Sobrinho, 38 anos. responsabili-

OUÚlbro de 1995

zudo como um dW:i lideres da invasão a Fazenda Santa Elina,
está l?reso ~esde () 10 de agosto,
um dia apos o ma:;sacre que resultou na morte de 11 pessoas.
Conhecido pelo apelido de Quebra Molas, Sobrinho tem moradia fixa na lote 066, gleba O1 do
projeto de assentamento Adriana
desde maio de 1990 (próximo a
Fazenda Santa Elina). Ele foi detido na delegacia de Colorado do
Oeste, através de mandado de
prisão preventiva decretado pdo
Juiz CIodner Luiz Paulletto, o
mesmo que autorizou à policia a
entrar na fazenda Santa Elina
para retirar os posseiros.

f

Terça-Feira, 2~ de Agosto ?e 1995
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SOBREVIVENTES/APURAÇÕES

ONG's pressionam Jobim
e também denunciam que o Governo rondoniense não pela segurança dos posseiros", explica José
Vivanco, um dos diretores da Human Rights, José V~vanco. A entidade é uma das maiores organizações de defesa da pessoa huHuman Rights Watch/Ame mana em todo o mundo. A Ação
'icas, a Ação da Cidadania da Cidadania Contra a Fome, a
Contra a Fome, a Miséria e Pela Miséria e Pela Vida, coordenada
Vida, além de vários sindicatos . pelo sociólogo Herbert de Souza,
pediram ontem ao
o Betinho tem a
ministro da Justi-I ,..nRIIMRIARA Imesma opinião.
ça, Nelson Jobim, a
. Insegurança
apuração de todas
as denúncias de soCom medo do que
breviventes da chacina em Corumbiapode acontecer em
ra, sobre o trataRondônia, pelo memento que o Gover.. nos seis posseiros
no estadual vem
que partidparam da
dando às vítimas.
invasão à Fazenda
As Organizações
Santa Elina,já estão
Não GovernamenforadoEstado.Opritais (ONG's) após a
meiro a pedir awel1io
divulgação dos lauà essas entidades foi
dos comprovando o
Claudemir José Raabuso dos militaCONFLITO mos,
conhecido como
res, entendem que
Pantera, que sofreu
os posseiros e fami- - - - - - - - várias ameaças de
liares correm sérios riscos, "uma ·morte por parte de policiais mUivez que o próprio Governo ainda •tares. A Central Única de Trabadefende os policiais militares que lhadores (CUT) decidiu enviá-lo à
participaram da operação ilegal matriz em São Paulo, onde arca

Elas querem que o
ministro da Justiça
apure denúncias ~os
posselros

A

com todas as despesas do posseiro que é apontado como uma dos
principais personagens da invasão.
Outros três chegaram na semana passada no Mato Grosso, onde
procuram atendimento médico e
segurança. Alegam que os sobreviventes do massacre não estão
recebendo assistência do governo e em contatos com o secretá-

rio-chefe da Casa Civil, Antero
Paes de Barros pediram apoio e
proteção para~ ficarem na cidade
enquanto durar o tratamento
médico de um deles. Os sem- terra também solicitaram que o governador Dante de Oliveira interceda junto a Valdir Raupp. para
que este a::;suma assistência aos
feridos que ficaram em Colorado do Oeste.

~,
O

~

I'

§
O

~

~~

~

~;>
~r

....
"0
....
....~
00

01672 Quarta-feira 18

l-lO l'>I~.,ll'lId.

29dc.lg,,·.lode

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS

199~

Outubro de 1995

brasil
POLicIA 50S SUSPEITA

Pai identifica 12~ vítiIna do conflito de Rü
S'~I-gio Um/I'igw!s li,i visto I'da última v,~z no f1ill

GEORGE ALONSO
Enviado especial.

v_

Foi ide:nlificadil untem mais
uma vílima do cOllllllu e:ntre: po~
seiros e Polícia Mili/àr ocorrido na
desocupação da falenda Santa E1ina. em Corumhiara. ~ul de RllJuJú·
niil. Nu conl'lOlIIo murreram nove:
senHerra e dois puliciilis milllares.
conforme a versão oficial.
"É ele. é o meu filho". disse.
com as mãos n" cilhcçil. Raimundo
(jome:s. pai de Sérgio Rodrigue:s
Gomes. 24. desilpare:cido desde ()
úllimo dia 9. dam do cunfronlo cm
Corumbiara. A identicação foi fe:ila na delegacia de Vilhcna.
Agora. segundo lism feim pclil
Comissão Pas/uml da Terra (CPT.
órgào ligado à Igreja Ca/ólica). são
nove os dcsap;.recidos.
NiI quana-feira passadil. a polícia localizou o corpo de um jovem
boiando em um rio da região.
. O corpo linha fraturas na cabeça
e descolamenlo da Calolí/ craniana.
causadas por "obje:/o contundente".
O pai recunheceu o corpo por
meio de sinais que cle já havia cilado. por Iclefone, ao médicule:gisla Luiz Carlos Hasse:gawa, que: lá
a nec/(lpsia.

'/0 l:onJ1ilo, IJuam/o m'a t'fuu/uziflo 1'0I',wlidais militw',·s

Entrc os sinais cstá um dente: iuclSivo quebrado ("quando mcxia
com uma mlllosserra"). a calça jeans com COMuras na pcma direila e
a dcscrição de allura.
Apc:sar da identificação visual. o
mrpo fui Icvado ainda ontem pilra
Pono Velho. onde se:rá feila cole:ta
de: malerialna me:dula ússca. O objetivo é ide:milicar o DNA (código
ge:nético) do cadáver e compará-lo
com odo pai.
O prefeilo de Curumhiara. Arnaldo Carlos TcCll da Silva. 411. du
1'5DB. disse à lilllhllquc viu o rapaz preso numa eamiunete Toyula.
placa VT·9099, alui.

Algemado

çãu. Cícero I'erreira Nclu.
Omem. u tcnenle-cufúnel Juão
Carlo~ Balbi, 40. disse que o inquéritu policial nulilar. aheno no
último dia Ib em Vilhcna. ouviu
a/é o momeUlo três PMs.
O prazo dc encerramcnlll é ,Ie
40 dias. prorrugáveis para b11. segundo cle:.
.. Agora. com us landus em
mãus. o inquérilu vai começar a
andar mais rápido", disse.
Pal'liciparam da operaçãu 19
I'Ms dc Culuradu du Oeste. Ih de:
Cerejeiras. li.? de Vilhcna e 46 da
Companhia dc Operações Especiais (COE). de Ponu Ve:lhu. Tudus deverão ser uuvidos.

"Eu o vi preso. com PMs na ca·
mionetc:às 17h do dia 9. Ele estava
algemado" •disse o prefeilo.
Segundo Teco. o rapaz ainda
lenlou falar com o vereador PercíIio Anlonio de Andrade. mas foi
impedido por PMs.
"Um soldado deu um chule nas
cosias dcle. Se na freme de um
pre:feilO eles falem isso. imagine
longc". supôs Tcco.
Sérgio Rodrigues Gumes panidpava da C'IUllle de segurança dus
se:m·terra na f"lcnda Sanla Elina.
segundo um dos lídere:s da ocupa-

Balbi afirmou lambém que.
"apesar de dizerem que a Jusliça
Mililar é corporaliva". a apuração
será feila com rigor. e os comprovadamenle responsáveis por exccssos serão punidos.
Pelo regimenlo da cmpuração.
scgundo Balhi. sã" ciuco as puniçõcs pussívei~ a PMs que comelem
delitos: advenência vcrbal. repreensãu escrita. delen,ão (CIII cda
disciplinar no quand). prisãu c cxpulsão.

Rigor

em vai requerer a suspensão de juiz
CRI5TIANE PERINI LUCCHE51
Da Reportagem Local

A CUT vai pedir a suspensão do
juiz Glodner Paoletto. de Colorado
do Oestc (RO). Foi ele quem expediu ordem de prisão conlra scis líderes dos scm-terra, dois dos quais
organizaram a invasão da fazcnda
Santa Elina. em Corumbiara.
Foi também Paolctto quem con'cedeu liminar no dia I? de agosto
pedindo a reintegração de posse ao
proprietário da Santa Elina, Hélio
Pereira de Moraes.
"O jiJiz agiu de fonna irresponsável e parcial ao conceder a Iimimlr. sabendo que lá era área de risco de conflilo. E agora aindi' tenla

incriminar as vílimas de um massacrc", dbse o tesoureiro da CUT.
Remigio Todeschini.
O juiz disse no início desle mês
que agiu denlro da lei e que não
aceitava ser transformado em hodc
expiatório do c!)n/lilo. Ele foi procurado ontem pcla Folha, lIIas não
foi cncontmdo .
Para o prcsidenle da CUT. Vicenle Paulo da Silva. o Vicelllinho.
o juiz "devc ser movido por interesses de ódio e Iinanceirns".
Vicentinho alinnou que o advogado Luiz Eduardo Greeiihalgh,
assessor da CUT, será consultado
para ver quais as fonnas jurídicas
para buscar a suspensão do juiz.
Um dos senHerra procurado pc-

la polícia de Rondônia a pedidu de
Paoletto é Adelino Ramos. o "Buriti", pai de Claudemir Ramos, o
Pantera, 22, que foi trazido para
São Paulo pela CUT para escapar
de ameaças de morte feitas pela
Polícia Mililar de Rondônia.
"Não sei onde está meu pai. I/á
lI desaparecidos depois do massacre e meu pai é um deles. Ele pode
até eslar morto", alinnou o Pantera, que ainda tem problemas no
olho direito, na orelha direita e
tonturas pelas pancadas que levou
no dia9.
Pantera disse que sua mãe, Antônia dos Anjos Ramos, que está
em Corumbiara. está sofrendo
ameaças de morte.

o sem-lerra considcJ'il "ahsurdo" que a polícia Iique pm<:umndn
"trabalhador e niio tmndidn c lmli·
canle de droga," .
"Adelino já tinha organi/adn
(mIraS ocupaçiies sim. Ele era presidente do Sindic;uo d", Tmhalhadores Rurais de Conullhiara. Il <:0mo organizar greves", disse Vicentinho.
Pantera negou ter possuído outro terreno. "O<:upci a falcnda
Santa Elina em bus<:a de terra:'
Vicentinho disse que Grecnhal·
gh vai tentar habeas-corpus pará o
líder da invasão da Santa EHna.
que j;í está preso. Sehastião !'ereim, o "Quehra·Mnh,".
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Diretor do IML acredita
que corpo é de posseiro
A té mesmo o diretor do Instituto Mé
.L"S.dico Le~al (lML) de Porto Velho, Genival Que&roga Junior, acredita gue o
corpo encontindo,m um rio próxmw a
Fazenda Santa Elina, é mesmo do colonoSérgio~Ramos, desaparecido no CÜ440 contZito. O diretor acredita que ~ p1'Ó%i11W8 cliaa se terá uma
p05~ oficii11 guarrto 05 nsultados da

~uto~=2frt::uU:ZTl:;tr#a;:
~lIe atar convicto que o ~ é

mesmo o do seu filho. "A descrição das
roupas e a marca da leshimaniose na
perna esquerda feita pelo pai do rapaz
coincidiu com o gue foi encontrado· disse Queiroga. Ele informou que estão sendo tomadas providencias no
sentido de serem mantidos contatos
com um dentista da cidade de Pato
Branco (PR), onde Sérgio teria feito
o ultimo tratamento dentário. ·Se for
preciso, será feito exame de DNA,
garante.

IDENTIFICAÇÃO

Corpo de posseiro
chega hoje ell1 PVH
Deve chegar hoje em Porto Velho, Tempestade", de 24 anos, desapao corpo do posseiro encontrado recido desde o último dia 10".
morto às margens do Rio Tanarú Ainda segundo a SSP, os delegano último dia 24. Médicol!l e den- dOI!l que apuram o caso entraram
tistas viajaram na última segun- em contato com a Polícia Civil da
da·feira a Vilhena, mal!l decidiram cidade de Pato Branco (PR), na ten·
pelo recambiamentor-------------,tativa de conseguir a
do cadáver à capital
lficha dentária de Gorondonienl!le.
Imes: "Segundo a fa·
Segundo a Secretaria
!mília da vítima, foi
de Segurança Públiicom um dentista daca (SSP)os dentistas
jquela cidade que SérJosé Athallah e
19io teria feito o últi·
Fausto Manoel e Silimo tratamento den·
ItáriO". O pai de Sérva, do Instituto Médico Legal <IML) já
gio, o colono Raimunhaviam realizado a
ido Rodrigues, disse
Ique o corpo é realexumação do corpo.
Imente do seu filho.
"Os legistas vão coINa segunda-feira.
lher material da ar·
cada dentária. bemi
lantes da polícia abrir
como fazer radiogra·1
:0 caixão, o pai teria
fia dos ossos para:
!dito que Sérgio tinha
!feridas na perna esidentificar fraturas e I
outras marcas que
querda. resultado de
serão comparadas às do colono Sér· leishmaniose, o que foi confirmagio Rodrigues Gomes, o "Sérgio do por policiais.

CONFLITO
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VERSÃO DERRUBADA

Colono morreu com tiros
Corpo estava em
péssimo estado e uma
das balas atingiu o
olho esquerdo

B

em diferente da primeira
versão anunciada por policiais civis em Vilhena, o posseiro encontrado às margens do Rio
Tanaru no último dia 24 não foi
morto à pauladas, mas com três
tiros, um deles no olho esquerdo. A confirmação é do Instituto
Médico Legal (lML) de Porto Velho, onde até ontem o corpo estava sendo analisado.
"Os tirps que mataram o colono
foram efetuados em sua cabeça
com arma de grande poder", informa um dos legistas que efetuou a necropsia. A previsão é
que a Secretaria de Segurança
Pública (SSP) divulgue ainda
hoje o laudo. A Polícia não conseguiu no entanto, comprovar
qual o tipo de alma utilizado na
morte do colono. As dificuldades

são muitas, mas princiCícero Pereira Neto, no
palmente devidas ao esdia do massacre, Sérgio
estava preso em um camtado em que se encontra- '"
va o crânio, com a parte
po de futebol junto de ouesquerda e lateral totaltros posseiros, quando foi
mente destruídas. Outro
levado algemado em uma
problema é que não foram
'Ibyota pela polícia. "Um
encontradas balas no corconhecido nosso, que estapo ou no crânio do colono. CORUMBIARA va de moto, disse que viu
o carro voltar só com o moAcredita-se que ocorpo era
a de Sérgio Rodrigues Ramos, de torista", destaca Neto. De acordo
24 anos, que consta na lista dos com infonn,ações da CPT, Sérgio
desaparecidos apresentada pela foi um dos responsáveis por
COIDlssão da Pastoral da Terra transportar os mortos e feridos
(CPT). O cadáver foi enterrado em para cima dos caminhões no dia
VIlhena, sem que fosse realizado do massacre. Na lista de desapaa autopsia, mas devido' às pres- recidos, além de Ramos, constam
sões da família de Ramos, foi de- os nomes de Antonio Gomes de
senterrado. O pai de Sérgio, o co· Oliveira, Ária Ribeiro da Silva,
lona Raimundo Rodrigues, disse Carlos Antonio Rodrigues, Denir
que o corpo é realmente o do seu Luiza da Luz, Jessi Miguel, José
filho. Ete viu fotografias e disse, Antonio Primo, Maria dos Santos
que Sérgio tinha feridas na per- e Valdeir Primo.
na esquerda, resultado de Leshmaniose, o que acabou sendo con- Mais explicações
firmado pela Polícia.
Segundo um dos líderes dos sem- O advogado dos colonos que so':
terra da Fazenda Santa Elina, freram abusos em Corumbiara,

Ernandes Segismundo disse ontem não ter mais dúvidas de realmente o corpo pertence a Sérgio Ramos. Ele alerta para as
outras pessoas que ainda se encontram desaparecidas e que
também acredita estarem mortas. "Além dos abusos cometidos
com pessoas que não mais ofereciam resistência, ainda podemos ter a comprovação de que
assassinaram inocentes longe do
local do confronto", diz Ernandes Segismundo.
Há quatro dias do incidente
completar um mês, muito trabalho ainda resta à Polícia Civil,
que envia suas conclusões ao Ministério Público. Paralelamente, a '~ma que
PM iniciou há O matou
20 dias um in- i tinh
quéritointe~
a
no com acom.t...qrande
panhamento poder de
de um promo- fogo"
tal' público.
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VIOLÊNICA
Depoimentos de PMs
conflitam com laudos

Porto Velho (AE) - O diretor
de Polícia Especializada de.
Porto Velho, Adão Caetano
Gonçalves, já ouviu 20 dos
46 policiais da Companhia
de Operações Especiais
(COE) que participaram da
retirada dos colonos da
Fazenda
Santa Elina
no dia 9 de
agosto, quando
morreram

Quarta-feira 18 01675

nove PUI>I>/t:U UI>
e doisJJoliciais. Gonçalves
disse que os
depoimentos
são coincidentes. "Todos dizem a mesma
coisa: que chegaram à
fazenda às 6 horas." . De
acordo com o depoimento dos
militares, os tiros contra os
colonos foram diffP.arados a
longa distância: éle 60 a 70
metros", o que contradiz os
laudos feitos a partir de
per(cia nos corpos dos
posseiros Trn?rtos no conflito,
entre os quar.s uma menzna
de sete anos.

TR

RU
Informativo da ConfederaSão Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
CONTAG - N° 17 - Jul-Ago/'5

PM executa
trabalhadores
em Rondônia
o despejo de 540 famílias
de trabalhadores sem-terra,
transformou a fazenda Santa
Elina, município de Corumbiara, sul de Rondônia, nu", verdadeiro campo de torturas e
execuções. Nove trabalhadores rurais, entre os quais uma
criança de 7 anos de idade,
foram mortos. A maioria das
vítimas foi executada pela Polícia Militar de Rondôniacom

tiros pelas costas e a curta distância. APM utilizou gás lacrimogêneo, metralhadoras (:
escopetas para atacar o acampamento dos posseiros."Tive él
nftida impressão de que aaçãc
policial teve a intenção de exe·
cutar, fria ecalculadamente, O!
trabalhadores rurais", afirmou
o secretário de Pólítica Agrá·
ria da Contag, Francisco Sales,
que esteve no local. Págs 4 e 5
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Massacre motivou diScurso

o discurso de ontem do presidente
F.ernando Hennque foi mom'ado por
uma série de VIolações aos direitos
humanos que Já ocorreram em seu
governo.
. Um dos mais famosos foi o chamado Massacre de RonJáma. motivado por disputa de terras em Corumóiara
_Nove colonos morreram em confrilnto com a polícia rrulitar e a repercussão internacional foi grande. Al1yson Sulton. diretora da Amstia Internacional para a Aménca do Sul. pediu
a9 governo brasileiro a apuração rigocosa das circunstâncias das mot1es.
, Na madrugada do dia nove de
agosto. mais de 500 famílias acampa·
4s na fazenda de Santa Elina foram
~spejadas pela polícia.

As crianças também vêm sendo vítimas das VIOlações aos direitos humanos.
Reponagem publicada pela revista
lleja. no dia 30. mostrou as condições
desumanas de trabalho a que cnanças
são submetidas no Pais.
~eninos de 15 anos na cidade paulista de Araraquara. por exemplo. são
obngados a carregar sacos com 250
qutlos de laranja nas costas.
Num batalhão da PM no Ceará,
adolescentes são submetidos a relllme militar e a castigos humilhanteS.
Em Altamira (PA), a Pollcia Fede·
ral está investigando as mutilações
sofridas por nove menmos que tive·
ram seus pênis extraídos. O climino·
so - monstro de A/tamira - ainda
nio foi encontrado.

JORNAL DO BRASIL

Cormnhiara, O horror
vezes ela foi planejada. sempre sem
'A
classe média urbana está Sucesso. Pareceu. por volta da dé·
caindo de status. confirmam cada de 50. um remédio urgente
,
MOACIR WERNECK DE CASTRO'

.reportagens e estatístícas. Alguns
, .JIIIentam as fileiras do desempre·
: 11. outros aderem ás incenezas da
: ,:onomia informal ou perdem o
.teto. Mas não é apenas nosso o
'privilégio desse deslocamento 50'cial. que incinera Jlusões e fecha
.perspectivas. O fenômeno é inter·
;nacional, segundo publicações de
:todo o mundo.
Estamos vivendo um processo
de globalização - dizem - onde a
economia adota padrões obrigatórios para. todas as sociedades na·
;eionais. e esses padrões exigem que
·alsuns devem pagar pela sobreVI,
,vência dos outros. O sacriflCio dos
'trabalhadores e da classe média se;ria necessário para dominar a inflal;ào e estabilizar a economia. Cho'rar não vale. pois.
; Vamos supor que a classe média
·tenha condições de absorver o seu
'Processo de decadência. Ela tem
mostrado uma extraordinária ca·
pacidade de paciência - e de conformismo diante das mais inespera·
aas reviravoltas no seu destino.
seria. então. o caso de nos consoorarmos. nós. os citadinos. De fato.
há situações malS dramâticas. há
mfonúnios pio. lnadrugada de 9
",n;s por esse Bra· de agosto. se suo
~Ilafora.
cederam infor.
: Corumbiara. )nações detalha:por exemplo.
~!1s. onde o
. Ao impacto vulto da tragé·
'das primeiras dia rural ganha
noticias sobre o contornos mais
que ocorreu na· precisos. Não se
quele fundão de ,rata de ver a si·
Rondônia. na _ tuação com as

para fomentar o desenvolvimento
econômico. meta da burguesia in·
dustrial que implicava a ampliação
do mercado interno. Seria o passo
indispensável para fixar o homem á
terra. estancando oêxodo rural que
transformava os principais centros
urbanos do pais em megalôpoles
onde a vida se fazia impossível.
Tudo em vão. Levantou·se
sempre um poder mais alto no ca·
mmho da saída burguesa. e não foi
certamente por culpa do sociaüs·
mo. As estatísticas continuaram
apontando a causa fundamental
dessa barreira aparentemente intransponivel: uma situação em que
a propriedade da terra. ainda hoje,
se acha extremamente concentra.
da. A vergonhosa desproporção se
mantém com alterações insignifi.
cantes.
Falar em modernização en·
quanto subsiste um sistema fundiá·
rio arcaico é. na melhor das hipóte.
ses. uma dolorosa ironia. Em plena
vigêllCll da ideologia do men:ado
consagra-se a intangibílidade do
antimercado. As relações de traba.
lho são colocadas fora da lei e avil·
tadas. tendo como conseqüência a
lentes do pessi· "
mismo. mas apenas de encará·la
com tanto equJlíbno quamo permitem o choque. o espanto. a indig,.ação.
. Aque se pode comparar aquela
r .........."niriu.·) T!:lIlv..7

CPltI

"r~u:n

sobrevivência. no campo. da mãode·obra escrava ou seml-e5Crava ea
exploração do trabalho infantil.
Fazem-se assemamentos em nu·
mero mferior ao mlDlmo desejável.
t~

,\pm

:I nece!i~na

assistência tecní.
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Corumbiara, conspiração? Chacina
-PAULO SÉRGIO PINHEIRO

Quase a melade dos 14 milhões de
trabalhadores agrícolas no Brasil não receb;e qualquer rendimeOlo ou até USS
. ) por mês. Não há problema de terra
no Brasil. Os serviços de iOle1igência do
Exérciro descobriram que a culpa pelos
conflitos ruraiS no Brasil é do Sendero
Luminoso peruano e suas conexóes brasileiras.
Deixemos de lado essas tolices. Não
houve guemlha em Corumbiara. foi
chacina mesmo. contirmaram todos os
laudos. As cenlenas de posseiros acampados em 300 dos 14 mil hectares da
Fazenda Santa E1ina -cujo documento
de ~sse é ilegal-. foram vítimas. na
madrugada do dia 9 de agosto. de cilada
da Polícia Militar de Rondônia. Depois
de tarde de negociaçio no dia 8 de agosto. a PM propôs aos ocupantes um adiamento de 72 horas para qualquer ação.
Na calada da madrugada. atacava.
a juiz G10dner Luiz Pauletto. determillDU. pasmem. uma ação de reinleJÇão de posse imediata a um pr0prietário particular de lerras perlencendo
rores perpetrados contra seus pais. Deà Ul}ião! Com base nesse mandado. no
pois. os próprios posseiros (sob corodia·9/8. entre 3h e 4h (segundo relatório
nhadas e tiros) foram obrigados a transda 'pM). em plena escuriemo. a PM inponar 300 de seus companheiros amarveste com bombas de i1uminaçio e gás
rados e os jogaram monos-vivos em calacrimogêneo. Eram lI1ljÍ8 de 180 hoçambas de caminhão. Ficaram detido~
mens. alguns encapuzados do Centto de
no Ginásio de Esporles de Colorado. os
Operações 100emas (COl). como se fosferidos sem nenhuma assistência.
sem enfrenlllt combalenles.
Só no dia li. depois da vi~ita de váQuem era o "inimigo"'! Famílias.
rill5
delegaçóes do governo e oposição.
homens e mulheres. simples. com suas
do
Congresso e da sociedade civil. os
crianças. Instalados com seus pobres
detidos foram liberados e feito~ os exapenences. cUJos re~tos destruidos enmes de corpo de delitos dos tonurados.
conttarnos no acampameOlo depois de
Ouvi e gravei no hospital de Vilhena
doi~ quilôrnettos de caminhada pela ma30 relatos de idosos e jovens espancala. O "armamento" encontrado entre os
posseiros: alguma., velhas espingardas.
dos. baleados no pé ou no tórax. 05 sete
cadáveres que ali
espetos de bambu. galhos detidos
vi tinham sido
abatidos com tiros
por um pequeno
grupe de "seguUm governo demO(~ráti.co a cuna distãncia.
rança" que pode
na nuca e nas co~
niio pode mais tolerar
tas. fraturas proter 1"evidado ao
vocadas por escoataqUe e tiros dos
despejos e assassinatos
petas. Entre 05 10
PMs. Mas a mui·
posseiros morto~
tidão de ocupande populações indefesas
(inclusive uma
tes ~Olre 800 e
menIDa de sele
1.200- eram
anos I. 7 foram
pessoas desarmadas. indefesas.
execuções. A mone dos dOIS PMs. atu
o. que se seguiu naquela madrugada é cnminoso. não eSlá ainda claramente caraclenzada. Podem ter sido alvejados
indellCritível. Os homens. mãos amamdurante o ataque.
das nll5 COSlll5. foram prostrados de cara
O que aconteceu até agora? O mintsno chão. no meio do acampamento. fotro da Jusliça. Nelson Jobim. se desloram piSOleados. espancados com paus e
cou a Pano Velho. reuniu-se com o goalvejados com tiros nos pes e pernas.
vemador Waldir Raupp e detenrunou à
As mulheres separadas. cem criança..
Polícia Federal apresentar relatóno. que
enfiadas numa caçamba do caminhão
comprova
05 fatos aqUI relatados. O gucomo gado Ihá foto~l asSistindo os hor-

vernador. responsável por autorizar a
ação da PM. exonerou seo comandante.
O inquérito da Policia Civil não dará
em nada. visto a precanedade de recursos técnicos e a submissão da maiona
do Judiciário aos latifundiários. Os PMs
que tonuraram e assassmaram os posseiros conunuam em seus postos. tranquilíssimos: serão inve~tigados por seus
colegas e "julgados" pela excrescência
do foro especial da Justiça Mililllt. Ninguém será punido (como no Carandirul.
escrevam em seus caderninhos.
O lncra. que deverá desapropriar a
Fazenda Santa Elina. mesmo depois
desses horrores. recusa-se a dar pnondade a alojar as fanulias por causa da
ocupação. Apesar de condenannos o recurso à violência armada em conflitos
sociais. deveria ser reconhecido que ali
impera regime de terror. imposto pelos
latifundiário~ e seus Jagunços annados.
impune. ViolênCia a julgar e condenar
só posseIroS. as maiores vítimas.
Não espanta que no dia 21 de agosto.
na ONU. em Genebra. a Habitatlntemacional denuncIou esses fatos na Subcomissão de Prevenção da Discrinunação
e Proteção de Minonas. por desrespellllt
a resolução I993n7• adotada em 11131
1993 pela Comissão de Direitos Humanos (com o voto do Brasil).
Essa resolução. incorporada em relatório a essa reunião por meu colega. EI
Hadji Guísse. relator especial das
Nações Unidas sobre direito~ à habitação. caractenza despejOS forçados como violação tlagrante desses direitos e
reconhece as populações ruraIs como
grupo vulner.ivel a violações de direito'
econômicos. social~ c culturais. A chacina de Corumbiara desrespeita e fere
ainda inúmeros direlto~ do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos.
ratificado pelo BrdSil em 1992.
Um governo democr.itico não pode
toler.tr despejOS lorçados. assasslOalO~ e
lonuras de populações indefesas que
querem apenas trabalhar a lerra. O preSIdente FHC. na sua fala de 7 de setembro. ao delinir que "direitos humanos.
esse é o novo nome da luta pela liberdade e pela democraCia" . assumiu um grave compromls~o com eles.
Melhor fanam todas as autoridades
govemamentats pôr em pratica essa pol~
Itica. Em vez de fantasla.~ conspiratória\
das Forças Armada~. melhor apressar
assentamento~ e a.,sel!urar o acesso à
terra dos trabalhadores-rurais.
PAULOSlRGIO'INHIIRO ... . . -.... doa-..·

tMtlCO de C ~ PohtJa • COQnMnMor eo Nudee de Estudos di VIOJinca .. USP l~. . . de SIo PauIoI. •
~ di COtrMPo T.con.e IIl'" • Nttter ftHCtll
au Nlç6n lJftlcau D&I'l a sltUlCio 001 -..rol hUmanol no
8twuMIfAfnc:ll.
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Sangue no Projeto
Buriti
ocorreu no km 2.1 da eRtmda Ariquemes - Monte Negro. O confronto durou pelo
menos 30 minuto,ç. Os empregados da fazenda, Eliezer da Silveira e Jo~ BatiB·
ta da Silva fomm ferido,.
gravemente. O primeiro foi
alvejado com til'OR de eRpingarda no braço e na cabeça
foi removido para Porto
Uílho. BotiRta estd hospitalizado em Ariquemes. «A
área ~ um barril ck pólvora' -ckclarou ontem o ckputado Daniel Pereira. O comando da PM já deslocou
tropa sediada em Ariquemes e nesta madrugada devem chegar a região soldados da COE. Há preocupação fJCUYJ que não se repitam,
em Buriti. os episooioR de
Corumbiara.

7bcaia contra peões
de uma fazenda na
estrada de Monte
Negro deixa seis
feridos, dois com
gravidade

nlo menos seis ~ões de
rBuriti,
uma fazenda no Projeto
distrito de Monte

e

Negro ficamm feridos - do;.ç
gmvemente - ontem por volta das 11 horas em um conflito_ que envolveu, segUI/do
a PM e a imprensa da regjão, 250 posseiros. Segunao informações há ~lo men~ 30 posseiros feridos que
aInda se encontram lia fazenda ck Gosta Neto e Fmncisco Holanda. Segundo
dados da PM, a embOscada

Juiz autoriza
expulsão de
700 famílias
o juiz João Mariniano Vieira Ne-

to concedeu liminar em favor do
propr~etário d~ fazenda Barriguda.
Joaquim Carneiro Valadares. autorizando a expulsão das 700 famílias
de sem-terra acampados na propriedade desde o dia 1 passado.
A fazenda, no múnicípio mineiro
de Buri~is, é vizinha à propriedade
do preSidente Fernando Henrique,
onde ele esteve no sábado.
Os sem-terra acrettitam que a
ação deve acontecer hoje. O vereador Manoel Pereira de Souza (PT),

de Buritis. disse que um reforçopolicial de 180 homens chega nesta segunda-feira para a invasão.
. ~ tensão é grande. "Se os policiais atacarem. não podemos nos
responsabilizar". avisou o coordenador do acampamento. Jorge Augusto Almeida.
Para enfrentar os policiais. os
sem-terra estão armados com paus.
facões e instrumentos utilizados no
trabalho agrícola. Mulheres e crianças estão acampadas no local.
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Justiça dá 48 horas para
acabar invasão em Buriôs
Werner Bento Filho
ê'1'.•oào êsoec:o:

Buriti!iõ (MG) - Começa a ficar
tenso o clima em Buritis (MG). município a 220 quilômetros de Brasília. onde
700 farrulias de agricultores sem-terra
ocuparam uma fazenda há dez dias.
Um oficial de Justiça vai hoje ao
acmpamento. na Fazenda Barriguda.
a 25 quilômetros da cidade. com dez
homens da Polícia Militar. para comunicar que os agricultores devem
abandonar o local em 48 horas.
Ontem. o oficial de Justiça se dirigia para o local. mas desistiu a menos de um quilômetro. às l8h~0. por
c~rar muito rarde.
O comandante do destacamento.
major Oliveira. diz que se os agricultores 'nào sairem no prazo de 4~
hora!> "contlnuará o diálogo". mas
"a força não está descartada e poderá ser usada se os agricultores não
abandonarem a área" .
.
San~ue - . 'Todos os acampados
estão conscienres do que pode acontecer. Temos métodos organizados
para resistir. Se for preciso. deixaremos nosso saQgue nesta terra" . adverte um dOi; coordenadores do
ac~mpamento.Gerson Telocken.
A.s 18h de omem um helicóptero causou pânico com vôos rasantes sobre as
barraca.'>. mas pousou a três quilômerros
do local. Transportava os policiaIS que
acompanhariam o oficial de Jusüça.
Hoie. há uma audiência. às 8h30.
do MST com o presidente do lncra.
Bazílio Araújo Neto.

Ontem à ~arde. o advogado do:acampados. Moisés :Vlarquel>. entrou
com agravo de in~trumento no FI"·
rum de Buritls pedinao a suspen~iio
da limmar de reimcgra;;;ão de poss...

HOJe pela manhã. o MST dev'e entrar com mandado de se!!uranca na
Comarca de: Belo HOrizonte "Dara
cassar a limmar do JUIZ Jotõo l'viartiniano Vil:lra ~eto. .

Selll-íerra estão isolados
As duas pontes que dão acesso
ao acampamento dos sem-terra nu
Fazenda Barriguda amanheceram
em chamas ontem. enquanto a Polícia Militar se preparava para receber um reforço de 200 homens.
As pontes queimadas deixaram
os sem-terra lsolado~. Ele:s só podem sair a p~ ou pela água. poi,
veículos não tem mail> aCCSl>O aI'
local onde estão acamoados.
A polícia desconfiá qu~ 0,- CU;pados pciu II1c~ndio ~üo os sen:terra e estes negam qualquer rI: ,ponsabilidadc.
•. A destruição das pontes ..: um:~
manobra do~ lazendelros para )1'gar a opInião púb1Jca contr;l \'
acampamenln··. lJlZ o cooruenad(lI
do MovllllenlO dos Trahalhadorc·
S~m T~rra (;",ISTI. W:linur Jc O:
velra.

Preparando-se para um período
de negociações que pode ser longo
ou para uma ação de ocupação da
área mais demorada. a PolíCia Militar toma providências.
Pelo menos em dois resraurante!>
a PM pediu preços para o fornecimento de refeições para um eferivo
til:: mai~ 200 homens. incluindo
Il1armita~ e lanche~.
O~ sem-tena. nClr ~ua vcz. cercaram com um aíambrado todo (l
acampamento e batizaram o 100:al
d:.: .,' Ar~a d~ Segurança Máxima --.
E ~arantcm que a polícia não entra:-ü ali .
Ontl:lIl. à~ ll:\h. q I uando o heii,,;optcro voou bmxo sobre as barraca:.. um a,.s coordenadores do
.lcampamento Ironizou: . '~e pou"'lr aquI. vamus ter trampOrtC ráp!di;",
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Acampamento
ameaça fazenda
do presidente
Da Sucursal de Brasllia
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Fazenda-de FHe

ganhaça

filme apreendido e depois devolvido.
Foram fotografados pelos seguranças
que usaram o Opala verde escuro pla8uritis - A fazenda Córrego da ca BT 5391, de BrasOia.
Ponte, do presidente Fernando HenriJustiça - O Movimento dos Sem
que Cardoso, situada no município de Terra (MST) vai entrar hoje com
Buritis (MO). ganhou um esquema mandado de segurança pedindo a
de segurança por causa dos sem-terra cassação da liminar de rcinteMração
que invadiram a fazenda Barriguda, de posse da fazenda Barrigbda, em
na área da mesma cidade.
Buritis, ocupada pelo MST.
Oe Brasília até a fazenda de FHC,
Os Sem Terra consideram que a
a distüncia é de 150 quilômetros.
decisão do juiz João Martiniano VieiOntem, uma equipe do Correio ra Neto, da comarca de Unaí, foi preBraziliense foi recebida aos gritos cipitada. "Isso é justiça de primeiro
por três homens armados que tomam mundo" ironizou o deputado federal
c~nta da propriedade do pres!dente
Domingos Dutra (PT-MA). ao coda República. Os seguranças não se mentar a rapidez com que o juiz conidcnlificamm.
cedeu a liminar, 48 horas depois de o
lJm qU:lrto homem se apresentou processo entrar no fórum de Buritis.
como Wandcr Oontijo, administrador
Os Sem Terra querem uma audiênda fai'enda. Ele disse que os três ho- cia com o presidente do Incra, Basílio
mens integlam a segurança pessoal Araújo Neto, para que se encontre
, do presidente. Os jornalistas do Cor- . uma solução para as 700 famílias que
reio entraram na lazcnda, tiveram um ocupam a fazenda Barriguda.
Warner Bento

Enviado especial

A segurança da Presidancia da
República está acompanhando a
movimentação de 750 famüia~
sem-terra em Buritis (MO). Desde
o dia I? elas ocupam uma área
próxima à. Fazenda Córrego da
Ponte. de propriedade do presidente Fernando Henrique Cardoso.
O governo tem informações de
que os sem-terra estariam plane·
jando expandir a invasão, ocupando também as terras de FHC para
dar notoriedade ao movimento.
O acampamento onde os invasores estão. na Fazenda Barriguda.
fica.a menos de 30 km da fazenda
do presidente.
.
A Folha apurou que as áre~ de
informação da Presidência estão
monitorando o movimento dos
sem-terra para saber se há risco da
invasão. Até ontem. havia sido
identificados apenas problemas
com a alimentação ~ famílias.

Sem-terra bem perto do poder
. ~ Área
invadida é
.,
vizinha a fazenda
dO presl.dente

Seguranças
vigiam fazenda

do presidente
A invasão da fazenda Barriguda, no município de Burilis
(MO), por dezellas de sem-terra, levou o presidente Fernando Henrique a montar um esquema para defender a dele, na
mesma cidade. Três homens
armados, da segurança pessoal
de Fernando Henrique, guardam a propriedade.

FAANCtSCOLEAU
UR1TI8, MG
Acampados ao lado de ;;. pequaII
cachoeira. numa paisqem de.car.
t&o-postal às marlcnl do llio
Urucuia, 500 poueiroI Dio podo-

B
.

bre a fazeoda.. "Pmcc que a
terra do ptaidcnte do produtivas", pondera. Os sem·terra seguem a estra!é&ia de ocupar ter·
ras improdutivas. Em

ter -lhido melhor lupr

:::
~ °IOverno federal
a _lar 0I11:11l-terra da reaiio,

Brasília,

Gilberto Oliveira. do MST. avisa que outras fueudu da rqiio
estio na mira dOI sem-terra.
"EstamOl de olho é nu fazendas
de grandes devedORl do Banco
do Brasit", diz..... , ,.
O acIIIl""""""1O da Barri-...•

foi

lDOII~ta.feira ~

sem que a policia pen:ebeuc a
chepda do comboio doI_ ter·
ra. Pauava dai Ih da manU,
quando OI colODOl de cidadea do
entorllO de lltuília.aIojuamàa

a 200 quilômetrol de Bruilia. Os
S.lIOO bectares da Fmoda Buripia, onde estio OI integrallUil
do MovímentoSem-Tem(MST),
16m vizinhos ilustteL A 50 quílô- JIWIeDI do Urucuiaecome;aram
metros fICa a fazenda Cóll'elll da a erguer as primeiras bmacu de
Ponte. do presidente Fernando pláltil:o pretO.
Henrique Cudoao e do l1IÍlIÍItIO
Na tentativa de evitar condas Comllllicações, Sér&iO Motta. froatos violentos entre poueiroI
A locaJizaçio do KlImp'_ e policiais, o juiz do Fórum de
10 preocupa a Polícia Militar mi- Burilil, Joio Martiniano Neto,
neirL O quartel do 7" Pdotio em ordenou cautda na Rlirada do
- ' - J' amais que - . . acampamento da Barri"'da. A
Bun'lII' .
""""".....,,Iam lObre ruIIIOI'eS de que 01_ cIecisio foi enviada i 3" Campatem pensam em se transferir pua lIhia da PM em Unai, respoIIIáo
a fazenda de CarcIoao.
veI pelo policiamenlO da rqiio.
O coordenador relÍ0nal do "VaJIIOI tentar falar c:om o pilo
MST, Daride Souza, um doi or- soai pua que eles saiam c:om calo·
pnízadores da ocuJllÇio, lIio ma. Nio preteDdemoa usar wiocolÚmna OI boatOl. ma lDOItra lência'" disse o comandate do
que ji andou se infonnando lQo quartel, le!leIIte-coIOIId 0IiVIIira,

Massacre
de
.. • • .
Rondoma e
teII11.dO paI: todOS
•

raDÇU do mOYimellIO resulwn
que OI _tara de Burilil Dão

.

510 "gente violenta, nem estio
díspoItoI a resistir "QuaDdo a
ordem judicial
UIU'I1S, MG - Distraída ádir em UIefIbIéia o que fazer.
eDq1WIlO cona o cabelo de' Se tiver de wr. alllllle sai", afiro
um vizinho de bIrrlIca 110 aeam- ma o coordeIIador Davi da Silva.
(lIIlIlIl1O da Barripda, a
O líder admite que 11l1ln'. ...1III
fria Marlelle Pereira Gomes,.~ "erro de tática" em· ioad6aia.
anOl;lOtte para aio ter de comr "Sempre tem um mais DeI'VOIODô'
da polícia. Ela aio • esquece doi grupo, e as lideraDçu precisam
"COIJlIlIIIbeiro lIlIIIIiCOlIOI" no saber dominar grupo", aYa1íL
mês puudo na operaçio de cIes- A calma dos liderei do lIIOVÍIIIaIpejo da Famuda Santa EIiJIa, lIlI 10 Dão sipifica. poRm, que OI
ROIldôaiL
poIIeinlI via deiur f.aciImeot.c a
"NólIOIIIOI de JlIZ. Nio lIIlI fazaIda. "Nin&Dém quer sair dapor que baterelll na BeDtedaqaele quí lCII1 umalOiuçio pua OllOllO
jeito", reclama. A poIICOI mctIDI probIema."
dela.lavaDdo uma troIIIa de ....
O -.menlO da lluripIa
{la, Maria Romana. 32 aDOI,'" está estratqícament.c inltalado
Ira Da coavau. "Nia lOIIIOI.or- numa pequena mata àa DJUIIIII
ganizaçio pua prra."
,
do Rio Urucuia. Aestrada de terPara prantir que a hil~ ra que çona a fazenda é o imic:o
não • n:píta, uma deIepçio c:om - . e um crupo de bomenI
depaladoI federais e repramtaD- fica de plantio viBimlo quem •
lei da Comisdo de Din:ito& Hu- apromna. Nas extremidades do
tnaIIOI da Ordem doi AdvopdoI 1ICIIDJlIIDeD1O. bmacu de qudo Brasil • deIcoIou pua a lO- ranças improviIadu reforçam a

cbePr, YUIIOt"

B

bóft

°

O ........ tentaria CXlIIYIillIZf
& aio reaIízaam
~ vioIenIu de retirada.
CoiDO a duas lIlII1henI i blira
do UIUCIIia, o rataIIlC doa 500
. (lOIICirot do acamplDlellto' da
BaqueIa telIIe o futuro. ~ ~
':IA

:;~

vi':"~

~ du Camilias pt-.II
tania coc:hilando i IllIIIbn da
àrvoreI, pescando 011 mcqul1IaDdo 110 rio, que a metIOI de 100
metros do acampamenr.o fonaa
uma pequena praia.

Outubro de 1995

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUrADOS

Quarta-feira 18 01681

Rem-terras impedem cerimônia
JARU

Movimento Sem-Terra. fato que está
provocando uma onda de críticas por
Representantes de várias entida- parte de representantes da populades comunitárias deste município ção, ainda mais porque não se obserestão iniciando um movimento para va de parte da Prefeitura qualquer
tentar resolver o problema gerado movimento para reverter o quadro.
'É uma vergonha'. classificou
com os sem-terras que há quase um
ano se apossaram da sede do Incra e uma professora de um dos três colécuja presença no local pode fazer gios das proximidades. reclamando
com que uma cerimônia tradicional. que da maneira como está dificilque acontece em Jaru desde a década mente a tradição do hasteamento da
de 70. esteja ameaçada de não ser Bandeira no mastro do Incra vai
poder acontecer. 'Em lugar dela.
realizada.
A cerimônia é o hasteamento' da botaram um pedaço de pano que nos
Bandeira Nacional no mastro que envergonha'. disse uma funcionária
existe no pátio do lncra onde. agora. de uma das escolas.
Desde que se instalaram no préestá hasteada a bandeira do

dio do Incra, os sem-terras também
armaram um acampamento onde as
condições de higiene são mínimas e.
ainda. bloquearam com apoio da
Prefeitura metade da avenida que
passa em frente, prejudicando o tráfego sob a alegação de que isso foi
por medida de segurança para os que
se encontram ali.
Enquanto isso. os estudantes
começam a acelerar os preparativos
para a apresentação do dia Sete de
Setembro. mas todos lamentam que
uma cerimônia tradicional esteja
ameaçada de não ser realizada por
falta de vontade política de algumas
autoridades.

Juíza de SP lllanda
despejar sem-terra
ULISSES DE SOUZA
Da Agklcia Folha, em Presidente Prudente

A juíza Catarina Silvia Ruybal
da Silva Estimo, de Mirante do Paranapanema (640 km a oeste de
São Paulo). concedeu ontem liminar de reintegração de posse a Maria Aparecida Fioravante, proprietária da fazenda Flor Roxa, invadida por sem-terra no último sábado.
Aléin dessa propriedade, outras
duas foram ocupadas: fazendas
Santa Cruz e Washington Luiz.
Cerca de 3.000 pessoas as invadiram no sábado, mas a maioria voltou aos acampamentos de origem
no mesmo dia.
O proprietário da Santa Cruz,
Kazuoyroshi Kurata, pediu ~mtem
reforço policial para evitar que um
acampamento também seja montado em sua fazenda.
Apenas um grupo de sem-terra
permanece na fazenda Washington
Luiz, da empresa Someco S/A. a
- única em que estão sendo construídos barracos.

Até as 18h de ontem. o fórum de
Mirante do Paranapanema não registrara o pedido de reintegração
de posse da área em que está o
acampamento.
O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) informou que pretende instalar 200 famílias na Washington Luiz.

Rádio
O MST possui no país programa!> em oito emissoras de rádio.
segundo o coo'racnador do movimento no Pontal do Paranapanema
(região das fazendas invadidas no
sábado); José Rainha.
No Pontal, o MST tem um programa, de uma hora de duração,
que é transmitido aos domingos
pela Rádio Universal, de Teodoro
Sampaio (710 km a oeste de São
Paulo). A locação do programa
custa R$ 200 mensais.
Segundo Rainha, o objetivo do .
programa "é o de orientar, os.

acampados e assentados sobre a reforma agrária e passar informações
sobre agricultura". Ele diz que ~.
programa não é utilizado para avisar o dia de invasões.
O público-alvo do MST está nÕs
assentamentos da região. que abri~
gam 3.600 famílias. cerca de IS
mil pessoas. O programa atinge
também os acampamentos, onde
estão 2.100 famílias -<:erca de
8.000 pessoas. segundo Rainha.
O diretor da Rádio Universal,
Alexandre Nemeth. 50. disse que
todos os programas são gravados e
que não são utilizados para convocar invasões. "A rádio não deixa...
ria isso acontecer."
O programa é produzido e apresentado por Deolinda Alves de
Souza. mulher de Rainha, e por
Walter Gomes, que já ocupou car,
gos nas Executivas Estadual e Nacional no MST.
Nos programas. além de músicas senanejas. há entrevistas com
políticos. padres e estudantes da
região sobre reforma agrária.
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Sem-terra tomam ponte
efazem 2 reféns no MT
São Paulo - Cerca de 150 famílias de sem-terras ocuparam na
madrugada de ontem a ponte sobre o Rio das Mones. na BR-15S.
no leste do Mato Grosso.
Em seguida. um grupo de sete
posseiros armados invadiu a cua
do chefe do gabinete da: Prefeitura
de Nova Xavantina. João Batista
Vazda Silva. e o sequestraram.
obrigando o funcionário público a
seguir com eles até o acampamento montado sobre a ponte.
Silva foi amarrado e colocado
em um barraca de lona. Para líbertá-Io;· os sem-terras exigem a
presençà do governador Dante de
Oliveira, do senador Carlos Bezerra e dos superintendentes do
Inera e do Banco do Brasil para
autorizarem os posseiros a ocup~- )
rem a fazenda Santo ndefonso., .
Medo - "Eles estio dispostos a tudo. Mandaram avisar que
se a Polícia tentar desalojá-los da
ponte usarão meu chefe de gabinete como escudo humano" •contou por telefone o prefeito de Nova Xavantina. Sebastião Carlos
de Toledo.
.
.
O prefeito. que tenta retirar os
sem-terras da ponte. não escondeu a preocupação de que a situação resulte em violento conflito. ,

Citou o caso de uma sem-terra
que disse para provar a disposiçãq
do grupo. se conou com uma faca;
"Com as mãos sujas. com seu
própriQ sangue ela dizia que ali
todos estavam dispost,?s a morrer
por um pedaço de terra", disse ti
prefeito. que foi proibido pelos
sem-terras de retornar ao acam.pamento, sob pena de também fi~
carretido.
Carlos de Toledo esteve ontem
várias vezes na ponte tentando
convencer os posseiros a libertarem seu chefe de gabinete. Em
vão. ~
. ..'
Os'sem-terras querem que seja
agi liz8 da a desapropriação da Fazenda Santo Ildefonso. com 20
mil hectares. tomada pelo Banco.
do Brasil de Oscar Menezes. :.
.O Incra já manifestou sua disposição de comprar a àrea e destiná-la a projetos de assentamento.
As negoCiações. porém. estão
suspensas. pois o fazendeiro contesta a execuçlo da hipoteca feid
pelo Banco do Brasil.
~:
"Enquanto a justiça nãojulgãr
o caso, o Incra e o Banco do Brasil ficam de mias amarradas".
explicou o superintendente do Incra no Mato Grosso. Lutero Siqueira;

Ameaça de.muita violê~~......

. "
São Paulo - A ponté tomada lá revoltada com os sem-terns.· ~,
pelos sem-terras. na BR-ISS. 6 a
fndios-Overcadlrreveloumn:
l1nica via de acesso à regiio do Va- da que, para c:omplicar a situ8Çio, ás
le do Araguaia. que fica no leste do índios Xavantes da Aldeia Sio Pe-- .
Mato Grosso e faz fronteira com os dro foram impedidos de passar pelá
estadas do Pará. Goiás e Pará.
ponte quando tentavam chegar a NoPor isso. no final da tante de on- vaXavantina para fazer compru. ~
temmaisdeSOOcaminhõesestavam
"Irritados. os índios retom....
pamdos nos dois lados da BR-15S.
raro à aldeia prometendo que valOs caminhoneiros se diziam tariam para expulsar os brancos·~.
dispostos a jogar suas carretas disse o presidente da C4tnara. ,
contra os ocupantes da ponte: hoNo final da tarde, o seII8dor Carrnens. mulheres. velhos e crianças. los Bezerra (pMDB-M1)
Ees argumentavam que transpor- cou ao prefeito que só iria a NaYa
tavam gado. alimentos perecíveis Co Xavamina depois qu~ os sem-tertu
por isso. nio poderiam pemmnecer desocupassema pcote. ~ '~ ,:.. '.::
na lirea por muito telD"O. De looge,
O g~vemo de Mato ~ de.
policiais militares olhavam.
cidia ennar para ma o Sec:redT
Segundo o presidente da CSma- rio da ~e~ça. ~~.G~,
ra Municipal. Sebastilo CarValho ra..para negocaar'com;o!:~~
de Souza (PMDB), a p0puJaçi04e ras em nome.do JOvemii:Ior om..
Nova XavlDlinafiau isoIadao,~,. Jo*Oli~~2~"'"

comuni;
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PM gaúcha isola
fázenda invadida

A.p~fgaúcha isolou a Fazenda do
B~ueirãó em Cruz Alta (RS).
imPedindo a circulação de pessoas
dálrea. invadida na semana
pa"&da por 2.300 sem-terra. O,s"
ocãpantes receberam prazo dá.' "
Jdiça para deixarem o local' até'a
melá-noite de hoje. Os colollÓs ';~;;,
fi2iê'"rain trincheiras. armados de '
foÍ\!eS e facões. e prometem resistir
aa'despejo. O Movimento dos
Sem.:.Terra vai pedir prorrogação
do.,razo de saída, até que a
go'tlemo assente as famílias.
Somente médicos foram
,
autorizados a entrar iui faZeiiaâ..
para combater um surtó de
varicela. Quatro colonos podem
entrar e sair. por autorização
judicial. mas são revistados. A PM
impediu a entrada de 50 agentes de
pastoral. que pretendiam entregar
comida e roupas aos sem-terra.

MANIFESTAÇÃO
Sindicalistas tem
es programadas

1r

s manifestações sobre o
onflito de Corumbiara que
sindicatos e a COlnlssão Pastural da Terra (CPTj prelJiam
para acontecer hoje em Porto
Velho, podem ser adiadas para
o dia 4 de outubro, segundo
informou ontem o presidente da
Central Única de Trabalhado.
res (CUT),
R.;
Wilson Lopes.
É qraos
ânimos com
" ....._~, relação ao fato
ainda continuam muito
tensos, e por
isso os sindica·
listas tenum
15CEoI:R=U±M!iE:B=:IA=RA:ItI uma ~ão mais
enirglca da
Policia Militar (PM), principalnunte de sua Companhia de
Operações Especiais (COE).
Mesmo assim, uma reunião qra
tkwria acontecer na Mil« de
ontem decidiria a quut40.
Cartazu pedindo o fim tk
mauacrelJ como o de Corumbia·
TO e patrocinados pela Confethração Nacional dos Trabalhado·
res na Agricultura (Contag),
circulam por todo o Estado.
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CONFLITO/FLOR DA SERRA

Colonos páram
demarcação
Eles acusam o Iteron
de não cumprir
acordo e a PoUcia
Federal já fez
ameaças

E quejd se possaram 90 clia.~

e nenhuma .•oluçiio {oi 1'/1"'1/1trada para o pI'rIM"/I/(J. ().~
colono., acusam o II1..titlltll d,'
Thrras de Rond{l/Iia mam/I,
de /lão cumprir a sua port.. 'lU
acordo, que era encaminhar
documento ao MinisfP.río da
acoal (da correspondente- JUlltiça, solicitando a re/.i.•ão
EU Batista) • Reunidot: no da demarcaçiio. A.. plal'a.• deúltimo domingo, cerca de 50 marcatória" colocadas por
familias de Sem Thrra, da re- agentes da Funai {oram retigião de Flor da Serra, no mu- radas pelos posseiro.,. Em
nicipio de Alta Pl"re.•ta, d,'l'Í- contmpartida, a Po/(l'Ía nodiram quebrar o a('ord" {ir- restal avisou qUI! não O<'I'itamado com IIS I)rgão.~ /lovl'ma- J:P eS'1e tipo de infração. Ma.ç,
mentais I! ndo permitir a I'IIn- os posse/ro" dizem /(ue não
tinuação dos trabalhos de de- vdo permitir que nmguém
marcação na drea Mequén."
It!ja preso e vão defender IIUIIII
cpnsiderada reserva illdfgena. terras. Pdgi/la A8

Q

GLEBA SANTA ROSA

Terras invadidas são
da União
Movimento dos Sem
Thrra afirma que há
irregularidades na
documentação
Ti-Parand (da .ucur.al)

eI O. 14 mil h«tare. que foram ocupados por colonos na

Gleba Santa Rosa (Y. (oto), divisa de Ouro Preto e \ide do
Paraiso em Rondônia. pertencem à União I' mio à looÚBtria
Tridngulb. A comprollCl~ é
da aStlessoriajurtdica diJ Movimento dos Sem 7l!rra (MST),
organizador da invasdo. SeIlundo advogado Jo.é Or-

°

°

lando Muraro, Cartório da
19 Oficio de Registro de ImólIt!is de Porto Velho, tem farta

°

documentação sobre assunto. Através de um esquema de
corrupçiio, conforme Muraro,
um dos superintendentes do
INCRA, Galvão Modesto, re·
passou alguma. dreas a empresdrios. Ontem, MST di·
vulBou que pretende entregar
ao governadar lbldir Raupp,
um abaixo-aasinado (com
mais de 1000 nome.) que
respon.abiliza governo e.tadual pelo que venha a
acontecer com
pOBSeiro•.
Pdgina B6

°

°

o.
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Sem-terra soltam reféns
:mª~.'!J.ijo liberam ponte
sem-terra da f-alcnda Santa Idelfonso. que interdlrtam a ponte sobre o Rio das Mortes. na BR-ISS.
em Nova Xavantina. re!Zião do Baixo Ara!!uaia. em Mato~Grosso:libertaram os dois reféns que se encontravam em seu poder desde a
tarde de segunda-feira.
A libertaçào foi possível graças
a um acordo entre os líderes do
sem-terra. o secretário estadual de
Segurança Pública. Aldemar Guirra. e o assessor especial da Casa
Civil. José Arimatéia Fernandes da
Silva.
Pelo acordo. os posseiros também
se comprometeram a liberar por três
horas diárias a metade da pista da r0dovia. Conforme informou Fernandes da Silva. os cerca de SOO caminhoneiros que estavam barrados nos
dois lados da pista ameaçavam entrar em conflito com os sem-terra se
não houvesse a liberação.
• Sangue - •'Com certeza. ia haver derramamento de sangue. Felizmente. com muito diálollO. foi
possível o acordo" . afirmoü o asses:;or do governo de Mato Grosso.
A libertação dos reféns e a liberação temporária da pista também
foi condicionHda à retomada das
ncgociações para o assentamento
da!> 300 famílias na fazenda.
U acordo firmado entre os posseiros e o secrctário de Segurança
pre\':. ainda. a permanência de Fernandes dacSilva em Nova Xavantina. at~ qué os repn:scntantes do governo. do Incra e do Banco do Brasil negociem Um acordo definitivo.
O clima é tenso no local. De um
lado. os possefros dispostos a reaeir armados. Do outro. caminhoneiros r~voltados por estarem impedidos de seguirem viagem.
A imerdição da ponte também
deiXOU 1I mUl1icipios da.região do
Baixo Ara!!uaia bohldos do resto
do CsHIUO. ~
Us n.:ft:ns mmnidos .pelos posseirolo
fOrJ.m um radialista da R:ídio Xavante. Nci Wdhnlo!ton. c II secretário da
prefeitura de"Novu Xavalluna. João
BHtista Vai:.

Família briga pela posse
A Fazenda Santa Idelfonso pertence ao Banco do Brasil desde o início
do ano passado. Ela havia sido dada
como 2arantia de um financiamento
contraÍdo pelo fazendeiro Oscar Menezes. já falecido.
A fanu1ia de Menezes havia recorrido à Justiça para garantir a posse da
tazenda. avaliada em cerca de R$ 11
milhões. mas perdeu.
A essa altura. a área iá estava invadida por cerca das 300 famílias de
trabalhadores rurais.
Com a notícia de que () Banco do
Brasil estava nelZociando a venda da
fazenda para o lncra para que este
promovesse () assentamento dos po!'>seiros. a família Menezes recorreu ao
Tribunal de lusuça de Mato Grosso
para reavé-la.
Boqueirão - (}lo :'CIIl-lcrra 'lu::

ocupam a Fazenda Boqueirão. em
Cruz Alta (RS). poderão ficar mais
três dias no local. A prorrogação foi
anunciada ontem pelo juiz da 2"Vara
Cível de Cruz Alta. Ricardo Tjader.
Ele justifico" sua decisão'observando que seria necessário mais tempo para propiciar uma saída política
ao impasse. Os 2.3 mil colonos invadiram a Boqueirão. com 2.2 mil hectares e penencente ao tazendeiro Hugo Hemandes. há uma semana.
Querem a aceleração da reforma
agrária no Estado. onde o Instituto
Nacional de Colonizacão c Rcformu
AlZrária (IncralRS I soÍicitou a de~:l·
propriação de Ii ml! hectares em
1994.

Mas. até agora. o processo não
avançou. devido à'i liminares ohlida~
petos proprict:irios na Justiça.

1. 10 QUdltd·Felrd.
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:FHC pretende assentar mais sem-terra

~

Presidente reconliece que reivindicações dos trabalhadores rurais são justas, mas .critica invasão tle áreas produtivas
Da Sucursal .......

duq verdades
... lI1IbM _

~m

de ser respeilalIIlliIa 4cIenaiaa-

. o pcesidelIlc FeI1lUdo Ifeariqle 110- Se hoIMr eoafusio CIlII'e a-

,ç...... diue .-m que preIeIilIe
.~ OI JlIUI1MIU de _ _
-1PC'1IIoS rurolis e de coIoolizaçIo.
;. FHC úirt'llOU 'lllC: o _imenlD

aos u.balbadores aem lerrl o
jXeocupa e COlIdellDII o ..~
.se,o no setor runl".
"Nóo vamos ler ljIIC reaImeate
aluar com mlis velocidade .1
reloliva 10 _ I I I D
rural e a colollizaçlo", disse O
presidenIe I UlD CIIlflD de pnxIuIores r1II'IÍS duraIllc cerim&ia DO PI·
ljIICSIio

lXio do PIanaIIo.

••A lIlinI me preoevpa I 'luesllo
dos sem·tem. porque ~ uma ques-

lia venlodeila e que de n:pe8II p0de ser usada c:onlD budeira DIo
pari relOlver DI probIemu. mil
... chamar IIlIellÇIo".
FllC c:riIÍCOll I oeupaçlo de lerr~ produlivas. Um pupo de 1l'Ibe-

lbadores rurm que ftli ~
em UIU flUllda aR BuriIis (MO)
amo:açar. invadir lerrIS de JII1IlIriedade do presidonle, localizadas
pcóximas • Mel ocupada.
"NIo !em seatido oeuper Iems
de quem CSlj Il1IbaIhando e Dio
k:nl sentido nio dar lerrIS ocÍOlU
para quem preci.a trabalhar. As

"'*""'•

dois
c:oiIM lIio vlo
fua<:iorlIIi adequada_".

leS

""'-Jo HeDriqlIe disse que o
,ovemo nIu Iem o ....quipe_lo
.-súrio panlllender • urataeia
de' soluç&a" pedida pelo -w_
dlII_ lerrL "NÓI v_
Ier de IU", .r_.
Ela diseuno dunnte I c:criIn&ni.. FHC diste ler ra:ebido "1IeIIlIÇIS pesadas de lia passado ir·
mflDIIs'veI", lpÓS cillr pRlbJe.
-

DI ' " "

apIeolar

rim enfreatad05 de

lIio

IC-

o PIMD

da·feila AI pCllIle lGIn o

rio'de'" .~ ''.

Morte.. qllC li," OI l!ItadoI
MaIO Grosso e Goüs. liberIIrua
olllem os dois homeas que alivam selldo _idos CIII1lD rdha
e liberaram pate do rrUeCO.
O II:IIlIpamealD roi -..Jo na
pooIe para pn:SliuuI o _11'
meRlo das fllltOiu nl flzellda
Sanlo IdeIfOllSD. que rICa na re'
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As 100 fImi1ia de .sem-1emI

que oc..-m • FIzeacIa BIniIu.... «,;lo de UItII (MO). •
220 Im de lhaIIia, t'Io COfUi.

racilidade, rlC:U1 ehorDcIo
pelo Ieilc que 11Io roi deRll1lldo
por mim, mas por eles".
o pn:sidente criticou aquele.
que eSlIriIna pn:velldo e:atÚlrOfea
e os clwDou de "illcornpete. .".
De acordo CDlII ele, "o IeDlpD lOdo
pn:v&m caWtrofes pDI1JIIC sIo iaeompek:nleS e RIo lllll eorazem' •
Para FllC, esses poIl1ioo& "quereDl fazer ItIrlC:bek:s, .as .10
querem la I firmeza cr-jUiIa e I
COlIlpelêacia de lvançar".
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A. cerca de ISO flllml.
sem-tem que estio ..,ampadu
desde I ISIdrllladl de "1111'

Do MWIiIdo espedII a lUIds •
.5uanlldeIrul1l1

Cruudo (1916).
SeJUDdo de, "nIu rallaram de·
lUilI"IOI (na q,oc. do Cnizado>.
corDD lÍJldI Dio fakMI hoje, que.

Reféns são. libertados no MT
lllA&in<àhlloa,_Caoopo~

Governo negocia com invasores

feico de NoVI Xavanliaa (629 k..
de CIIÍIW), Joio BIÚSlI Vil, e o
radialilll Hei WelliqIoD r _
delidoI pelos IelD'lena por llIIiI
de 30 horas.
lJIJcl1lIdoIlID meio da lIrde de
oaIeal. DI dois 11Io ljIIÍICfIIII coaceder eRlrevisIL
.
O. sem·lerrl Issinaram u..
acordo com o seeretmo de SeJulIlIÇI Públka do MalO 01015O, Alderaar Guina.
Eles vlo liberar o Ir'feao na
pollIe por uh borallDdoa OI diu
lU que o JOvcnlO CIICDIl\IC uma
lOIução para o prolJlc:....
Ontem, Ct:fCI de 300 canus e
1 c;n

no
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r. ...

JIIIIr . . . . por Iempo indefere

~ que pt:rfeIJCe 110 ~
~IbiqueCIRloso.

Um. fIeIOC;1ÇIo JIIIa suspender. adem de despejo coa·
" . OI tlIbdItloreJ nnis /ói
iIttermediIdI 0IIfem pe" Pre!i.
d61ciI di Repdblica 11 pelo got'CmO de AfilllS Gmis.
A mmoçlo du {IIfIDilS 56
vii lCOfIteeer qtIIndo o 1IICI'I
(htstitufo Nacioul de CoIoai·
Dflo 11 ReIiJmu AIríriIJ mContnIl' temII díIpotút'eis puni o
1S.SelIl.IlDClI, o que pode dur.w
dois dia otI dois meses, de
lCOR1o com o úutitufo.
A minIdlI cn _-temi de·
veria ser RIIIiuda 114 lIDIII6i,
sepndo .1úrIiIuI' de ~

fio de posse ~pedidI pelo juiz

Joio AfIllt;n;iUJO Nero.
A PoIfcía Mi/i,.,., respotISivel pelI mnoçio, foi .fastá
di
em que estio CJJ inibi·
lIwdofes • pedido do lO_-

m

doi' EduMrIo AzerMo (MG}.
Os sem-lMa rome~.

ufcía -que ouvÍRm pelo rádio- dlIndo com. de ljUt: • ordem de despejo Ir..-ía sidIJ- suspellSl. A .ssessori. do '/teR
cOI/firmou que ped;u plll1l •
Presidmcia di Repúblic. inter·

tmditr UIIII soIut,:lo.
Mas 0$ oflCia;s respooslveis
pehl opmç.fo, Ienenle-éorunel
Geruldu OIiveir" 11 o lllljor Severo AUIUIIIO dil Silv. Nelo.
disseram que • ord&.'R1 de despe·
jo COIIfilJUl vll1<.'IIe1o.
Uderes d;a ocllfJóll·,i(, c1II (ilzr:,," B.m,utb di$set""m on11Im que 11 JOvemo pelistlt d"
Dislrito Feder.tl prestou apoio
105 sem-1emI M in...sio. O govemo do DF lk.'grJU ler dado
.judI ".. • im'lISio. (AIHlor
COlIdI. e o.leIa P1nhe1rut .
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Pianári á Ouves'õ·'6Teêlãa:ê··s:O:6:r:ei:sliúâçáO· no camp"ó'

Ao abnr os debates .no
pienário. transformado.
hoje. em Comissão Geral
para discutir o quadro
agrário e a fome no Brasil,
o secretário de Agricultura
do Distrito Federal. João
Luiz Homem de CalValho,
chamou a atenção para a
necessidade urgente de
se adotar medidas que
neutralizem o massacre
dos pequenos produtores
rurais, lembrando que todos os grupos de agricultores do pais são eficientes, Ele enfatizou o fato de que 80%
dos agricultores do Distrito Federal
são posseiros e, em decorrência
desta situação. muitas vezes são
impedidos de obterem finaciamentos para a sua produção.
Já o deputado José Fritsch (PTSC), representando a Comissão de
Agricultura da Câmara. afirmou que

balhadores rurais. ao con'
trário. troca favores corri os
donos do campo. por votos
de apoio as reformas constitucionais e socorre banqueiros com dinheiro
público". disse.

"não estaríamos discutindo o assunto se o Brasil não fosse o campeão de concentração fundiária e
de má distribuição de renda", alertando que quatro milhões de trabalhadores do campo se encontram
alijados do acesso à terra.

Violência
O procurador-geral dos
Direitos do Cidadão. Álvaro
Augusto Ribeiro Costa, por
sua vez. avaliou que o ato
. que se realiza hoje na Câmara. nada mais quer que
, o cumprimento da Constituição e que as políticas públicas estejam voltadas para a realização da dignidade humana do individuo e da nacionalidade. "Não

temos o que comemorar hoje. devido à violência que se alastra no
campo", afirmou. indagando ao go-

·0 atual governo nada faz para verno onde está a coerência entre
mudar a lógica da exclusão dos tra- o discurso e a prática.

Igreja critica indefinição

o

coordenador do Movimento
dos Trabalhadores Sem Terra. João
Pedro Spedille. discorreu sobre o
momento crucial em que os trabalhadores rurais estão vivendo. acentuando que qualquer cidadão de sã
consciência ficaria estupefato em
saber que. de um lado, o Brasil possui 360 milhões de hectares das melhores terras do mundo. e de outro
tem 4,8 milhões de trabalhadores
sem terra para produzir, mostrando
o enorme contra-senso que se estabelece no país, na questão fundiária.
.
Chacina em Rondônia
O deputado Nilmário Miranda
(PT-MG) representando a Comissão de Direitos Humanos da Câmara. reportou-se aos acontecimentos
de Corumbiara-RO. onde ocorreu a
chacina de trabalhadores rurais.
condenando a atitude do juiz que. a
seu ver. foi duro para cumprir a lei.
ameaçando de prisão o majorda PM
encarregado de cumprir o mandato

BrasiJia. 15 de serembro de ]995

judicial. Ele denunciou que quem fez
a pressão para o juiz tomar esta
atitude foram o proprietário das terras e o chefe da UDR local. Nilmário
Miranda lamentou que muitos juízes
fechem os olhos às irregularidades.
apoiando os jagunços e as milíCiaS
privadas dos fazendeiros. .

Terras ociosa.
Segundo o coordenador da Associação Brasileira de Reforma Agrária. Osvaldo Russo. mais de '6 mil
famílias de sem-terra vivem em condições sub-humanas. esperando
um pedaço de terra para plantar.
enquanto '50 milhões de hectares
de terras ociosas formam os latifúndios brasileiros. "As raízes da fome
e da po6reza são a concentração da
riqueza u. afirmou ele. acrescentando que o desemprego e a fomecrescem no país. e Ué hoje uma marca
do campo.· Osvaldo Russo defendeu a "inclusão dos excluídos·. a
redistribuição de riquezas e priorizaçào para a reforma agrária.

quanto à reforma agrária
o secretãrio-geral da Confedera-

ção Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), Dom Raimundo Damasceno
de Assis. afirmou Que o govemo. com
sua indefinição. vem dificultando a
desapropriação de terra para efeito
de reforma agrária. Ele chamou a
atenção dos deputados para o Orçamento da União para este ano, 'para

que não faltem recursos para o apoIo
dos assentamentos". "Todos devemos assumir nossas responsabilidades para conduzir o Brasil para o 3 P
MiJ'nio. com uma SOCIedade maisjusta", alertou.
Também o representante da Comissão Pastoral da Terra. Darci Fngo.
afirmou Que a fome é conseaüência
aa má distribuição da terra e' defendeu o direito daQueles oue deselam
viver nela, lemorando que. só neste
ano. 26 mortes já foram reglstraaas
em virtude de conflitos no campo. "Só
se acaba com a fome com a criação
de trabalho no campo", argumentou.
criticando a deSigual dlstnbuição ae
terras no Brasil. onde 70% dos seus
ocuoantes têm renda infenor à linha
ae cooreza.
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! Conta~ quer vincular
: Incra a Presidência :
I
da República
I

i Deputados vêem conivência do
governo, da justiça e da polícia
'É precIso democratIzar o acesso res rurais e protestou contra a Impu·
o presidente da Confedera- I à terra. constrUIr a cldadama e a de- nidade dos responsáveIs pelOS as·

ção Nacional de Trabalhadomocracia, a fim de termos uma socIe- sassinatos de líderes sindicaIS como
res na Agricultura. Francisco dade onde o homem valha maIs que do presidente do Sindicato de Traoao boi. e o capim não valha maIs que Ihadores Rurais de Rio Marta, João
Urbano, culpou o Poder Legiso feijão', declarou o deputado Domin- Canuto, 'Agora houve umlulgamento
lativo pela atual crise no cam- gos Dutra (PT-MA). Ele disse ainda. onde foram condenados o olstolelro e
po. observando que os com referência à questão fundiária. um intermediário. mas o mandante
que o Poder Judiciário tem tido papel continua solto em sua fazenda em
políticos desviaram para outro decisivo na violência contra os traba- Morrinhos-GO', denunciou.
setor verba do Orçamento da lhadores rurais. 'Essa participação se
Padre Roque (PT-PR) lamentou
faz através da Insensibilidade de mUi- que 'terra. reforma agrária. agricultuUnião que originalmente pertos juízes. corrompidos e submetidos ra sejam as palavras que maIs se
tencia ao setor.
ao poder do latifundiário. que colo- falam nesta Casa. evidenCiando que
Ele rechaçou o falatório de cam em mãos despreparadas as exe- esta é uma Casa de mentirmha. fica
cuções de ordens judiciais de só no discurso sem entrar na prátIca',
que a verba para o campo.
e desocupação das terras', Ao afirmar ainda que Corumblara é
consignÇlda no Orçamento da despejo
outra palavra mais falada no olenárlo,
acrescentou.
União para o próximo ano,
Gonzaga Patriota (PE), em nome mas conSiderada atualmente como
será menor do que a de 1995. do PSS, saudou os trabalhadores ru- maldita. o deputado fez uma comparais presentes no plenário. afirmando ração: 'Há dois mil anos. deools ae
"Isto é apenas um argumento ter
certeza que os sem-terra. ocupan- muito sangue derramado uma terra
para diminuir a verba do Orça- do áreas improdutivas, vão conseguir maldita transformou-se em Terra
mento destinada ao setoragrí- que seja executada a reforma agrária Santa. Que Corumbiara transformepaís. 'Na Constituinte não conse- se também em terra santa. Ocupar. '
cola", alertou. E, ao concluir, no
guimos arregimentar parlamentares plantar e resistir é a palavra de ordem
defendeu a vinculação do In- para aprovarem uma legislação me- legítima. se essa luta não ressoar no
cra à Presidência da Repúbli- lhor sobre a matéria. A luta dos traba- governo federal ela vai continuar',
lhadores organizados vai conseguir disse Gllney Viana (PT-MT), para
ca, "para que o projeto de isto.
O governo vai ter que resolver. quem Corumbiara desempenha um
reforma agrária seja um proje- na ma"a. o problema', ressaltou.
papel significante na sua história.
Adão Pretto (PT-RS) disse que os Para o deputado. será conhecida
to nacional".
trabalhadores rurais não sabem o im- como símbolo da Reforma Agrária e
Já Nuri Andraus Gassani,
portante papel que estão desempe- como o lugar de maior violação dos
presidente do Sindicato Rural nhando, pois não estão lutando direitos humanos. 'Ai do governo fedo Distrito Federal. atribuiu à apenas pela terra mas. sim, por toda deral se não se redimir dos últImos
falta de política agrícola a au- , a sociedade. 'A reforma agrárIa não acontecimentos'. alertou.
é só para a agricultura. Já que a aidaMatheus Schmiclt (POT-RS) ail"
sência de renda no campo. e I ae precisa dela hOJe mUito mais que mou que 'nós que somos aa campaexplicou que o Conselho Na- dos seus milhões de desemprega- nha sabemos o que ti viver da terra.
dos. 80% vieram do campo. A refor- Faz-se necessário reverter o abandocional de Agricultura (CNA)
ma agrária só vai acontecer quando no do campo '. Ele trouxe a solidanenão distingue o desemprego vocfJs lutarem junto com esses com- dade do seu partido aos sem-terra,
urbano do rural.
panheiros para construir uma nova lembrando que 'o movimento de
1964 impediu que se fizesse a reforEle acusou ogoverno de es- sociedade'. finalizou.
Aldo Arantes (PCdoS-GO) consi- ma agrária', provando a força da olitar realizando uma reforma derou
um pingo d'água no aeserto o garquia e que, com o Estatuto aa
agrária às a\tessas. revelando anúncio do presidente Fernanao Terra. concentrou-se ainaa mais a
que o objetivo do "camionaço" Henrique de que vai assentar 40 mil propriedade.
de pequenos agricultores.
Também para Mauri Sérgio
era protestar contra essa re- famflias
'Em nome do PCdoS. saúdo a luta (PMOS-AC). é precIso que o governo
forma. Para Gassani, o Brasil justa dos sem-terra oue não é mera- federal saia do discurso e Dasse para
tem na agricultura seu poten- ' mente deles. mas de todos os Que a ação. 'e não fazer média com a
querem democracia aue não existe comunidade internacional. neganac
cial econômico mas. "no próxi- se
o agricultornão tiver um oeaaço de a eXlstfJncla de campos ae exterm;mo ano. vamos ter grandes terra para trabalhar', acrescentou. nios em aue se tomaram as áreas dos
dificuldades de alimentação", , Ele também disse eXistir conivência projetos ae assenramenro. atmglaos
do govemo e apoIo da PoliCia Militar oeia malárIa. sem assistênCia aas aLJavisou.
nas agressões contra os trabalhaao- toridades'. critiCOU.

I

I

I
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Benedito Guimarães critica atuação
da Vale do Rio Doce na Amazônia
o

deputado Benedito Guimarães
(PPR-PA) fez um balanço da situação da Amazônia e concluiu afirmando que a região vem sendo
vítima de um "saque histórico, dis-

criminação, endocoloniaJismo e imposição de modelos incompatíveis
com a sua realidade. "Ele criticou a
atuação da Companhia Vale do Rio
Doce na região que, para ele, configura verdadeiro saque disfarçado,
destruindo grande parte da floresta
amazônica. "Todo investimento vol-

tado para a extração mineral sem
verticalização e industrialização se
transforma em investimento predador, a não ser que o lucro da extração e venda do minério seja

reinvestido na região. o que não é o
caso ", ponderou. Para Benedito
Guimarães o que a Vale do Rio
Doce vem fazendo no Pará é apenas transferir para outros países
nossos estoques de minérios e outras riquezas, sem nenhuma vantagem para o Pará. Ele, no entanto,
manifestou-se contra a privatização
da companhia. por considerar que
a medida tomaria impossível a correção das anomalias existentes,
tendo em vista que a sociedade paraense, que tem direitos sobre a
exploração da provincia mineral de
Carajás, ficaria impossibilitada de
cobrar de uma empresa privada os
seus direitos.

Deputado acusa inoperância de Buaiz no ES
o

deputado Adelson Salvador
(PSB-ES) requereu do governador
Vitor Buaiz atitude capaz de reverter a situação dramática pela qual
está passando o Estado do Espírito
Santo, devido à falta de recursos
para manter os serviços básicos e
o pagamento em dia do funcionalismo público. Destacou a situação
caótica da saúde, a violência cau-

sacia pela ineficiência da Secretaria
de Segurança e a greve dos professores que reivindicam uma política
salarial para a classe. "Em oito meses deste governo a situação não
poderia serpior, e as alianças feitas
pelo governador o impede de agir,

falta competência e energia para se
combater o que está errado no Estado", acusou.

Montara destaca importância
do turismo como fonte
de geração de riquezas

o deputado Franco Montara,
(PSDB-SP), ao registar a realiza-,
ção em Brasilia, do Congresso I
Nacional de Turismo, chamou i
atenção para a importância dessa i
atividade como fonte geradora de i
empregos, em todas as regiões do I
país. "FÉ importante que os legisla-I
dores e os responsáveis pela ad-I
ministração pública, em todos os
níveis. ton:em consciência do pa-I
pel do tunsmo para o desenvolvimento do país", destacou.
Montoro enfatizou que o turismo é i

I

uma atividade que fornece divisas:
para o pais e lembrou o exemplo
da Espanha, que tem nele sua I
maiorfonte de receita. Além disso.
defendeu que o turismo aproxima
as pessoas, gera amizades e contribui para o entendimento fraterno
entre habitantes de todas as regiões. "Apoiar o iuri:illlfJ, 1:1:1;1-'/:11,,;<11-,

i
i

I
I

mente o popular, significa
promover uma das fontes mais importantes do progresso e caminho
para a solução dos problemas do
país", reforçou.
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repúdio do governo brasileiro. •A

(PPR-SP) desafiou os órgãos de Casa poderia instalar uma CPI para
imprensa e de pesquisa, em espe- investigar como e de que maneira
cial a Rede Globo e o lbope, a faze- ela é apoiada, para manipular de
rem um levantamento nas casas de forma monstruosa os interesses nadetenção do pais- para saber quan- cionais".
tos presidiários.. que ali entraram,
"Det:MJ'ncill"
Já o deputado Jorge Anders
católicos se converteram ao Evangelho. Disse que, graças ao traba- (PSDB-ES) criticou a Rede Globo
lho de diversas igrejas evangélicas, de Televisão por causa da veiculaentre as quais destacou o caso da ção da minisérie Decadência, esIgreja Universal do Reino de Deus, clarecendo que não é evangélico,
muitos detentos já deixaram a Igreja mas condena a maneira corno a
Católica e viraram evangélicos. Ele emissora está se comportando, ao
criticou, ainda, o "monopólio- da generalizar. "Não é justo que a
Rede Globo, dizendo que ela presta Rede Globo coloque uma minisérie
um desserviço à nação e à família, . massacrandQ todos os evangélique deveria merecer um enorme cos~. advertiu.
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Deputados se solidarizam com ex-governador Brizola
o

deputado Paulo Paim (PT-RS)
solidarizou-se com o ex-govemador
do Rio Grande do Sul e do Rio de
Janeiro. Leonel Brizola. ameaçado
de ficar inelegível por oito anos,
caso a Assembléia Legislativa fluminense não aprove as contas de
seu govemo referentes a 1994. "Brizola é um marco da história política
de nosso país", avaliou. afirmando
que ela sempre esteve na trincheira
em defesa dos valores democráticos. Ao solidarizar-se com a bancada do PDT, que tem se empenhado pela aprovação das contas
do ex-governador. Paim elogiou
também a bancada do PCdoB, que

PGR vai apurar se
foi legal dispensa
de licitação na ECT
o deputado Ivan Valente (PTSP) infonnou o recebimento de
ofício da Procuradoria-Geral da
República. comunicando que foi
julgada procedente a representação que fez junto à Procuradoria.
para apurar a dispensa de licitação pela ECT na contratação dos
serviços da Empresa Hargreaves
& Hargreaves Consultores Associados. O deputado questionou a
legalidade da,dupla atividade de
Hargreaves. que vinha recebendo
RS 23.600.00 do Sebrae por um
trabalho de consultoria sobre o
Congresso e outros RS 5mil como
presidente da ECT". Depois de
também defender a necessidade
de pronunciamento do Congresso
sobre a questão. ele enfatizou que
o caso Hargreaves é tão grave
como o do ex-secretário Dallari.

organizou um abaixo-assinado em
favor de Brizola.
Aldo Arantes (PCdoB-GO), seguindo a mesma trilha. qualificou de
"mesquinha e sórdida" a tentativa
de tomar Brizola inelegível, apelando aos deputados estaduais do PT
na Assembléia carioca para que votem favoravelmente à aprovação de
suas contas. e não sejam manipulados pela ·ofensiva neoliberal". que
estaria ferindo a soberania nacio·
nal. Ele lembrou a luta de Brizola em
favor da legalidade democrática em
1961. a perseguição que sofreu a
partir do Golpe de 1964. seu retomo
com a anistia de 1979, e sua defesa

permanente dos interesses nacionais.
Carlos Cardinal (PDT-RS). por
sua vez. atribuiu a mágoas e rancores das elites nacionais as tentativas de nova cassação de Brizola
Aproveitou para enaltecer a coragem. a dignidade e o nacionalismo
de Brizola. enquanto Agnaldo Timóteo (PPR-RJ) qualificou de "vergonhosas' as tentativas de
tomarem Leonel Brizola inelegível.
chamando o governador do Rio de
Janeiro. Marcello Alencar. de "traido". "Sem Brizola, ele nem existiria
politicamente", arrematou.

Plano Real
Pela liderança do PSDB. o
deputado ArthurVirgílio (AM) apontou
os sinais positivos de que a política
econômica adotada pelo governo
está no caminho certo. Ele destacou
os indicadores que revelam uma
inflação de um digito. apenas. e
também a queda na taxa de juros
como fatores de aquecimento da
economia. "A sociedade fez a sua
parte. o quadro á favorável, a balança
comercial se equilibra. não há perigo
de Cf/se cambial", ressaltou. frisando.
no entanto, que a nação espera que
o Congresso cumpra com o seu
dever. regulamentando as reformas
aprovados no 111 semestre.

Testes nucleares

o

deputado Theodorico Ferraço
(PTB-ES) defendeu que o govemo
brasileiro. juntamente com outros
países livres, se disponha a romper
relações com a França. caso aquele
país prossiga com seus testes
nucleares. recentemente retomados.
"Apelo ao presidente Fernando
Henrique para que assuma seu papel
de estadista, a fim de que o 8rasil não
vire as costas para a ameaça de
novas explosões nucleares", afirmou.
Ele lembrou que há mais de 10 anos
o mundo era sacudido pela violência
de..as experiências, sendo precIso a
união de ecologistas. ambientalistas
para barrar esses testes.

vigiado para que o brasileiro passe a
acreditar na seriedade do pais",
afirmou. Também o deputado Mauri
Sérgio (PMDB-AC) parabenizou o
ministro da Saúde. Adib Jatene. pela
iniciativa e registrou audiência da
Bancada do Acre com o ministro,
oportunidade em que foram
solicitados recursos para o setor de
Saúde do seu estado.
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FOLHA DE S. PAULO

PETROUNA, PERNAMBUCO

PM mantém sem-terra longe de Maciel

barreira policial nnpede aproximação de trabalhadores rurais; governador de Pt~rmul1blwo critica gover.no
Da enviada especial a PenoUna.
• da A&lflcia Folha, em Peuolina

....

:

':~.:~::j~~

A Polfcia Militar de PernambuCO montou onlem de manhã barreiras nas estradas de lICCiSO a !'ciro-

Im. (PE) para impedir um prolesto
de trabalhadores 5Cm terra durante
a visila do presidente interino.
Marco Maciel. à cidade. que co~moroo cem aoos.
O comandante da PM do Eota~, coronel Jorge Moura. di.se
que a operação nas eslradas envol~ 90 policiai•. Nos ú~lil1lOi dois
l!ks. aumentou a len!lllO enlre a
PI'd e os 5.000 bem-Ielfll que têm
~ ~ amanhi para desocupar a
100 km de Petrolina.
. " açlo fez com que 2.000 trabaIbijIores desislÍS$em do prolCito.
lemendo que a PM Rio permitiS5C
o retomo 1 kea invadida.
l;1es se deslocariam em 12 camiahiles e camioneles 10 Centro
de Convenções de Petrolia.. onde
Maciel participou da reunião da
Sudenc (Superintendência de DeIellYOIvimenlo do Nordeste) com
~s I""emadores e tepl'Csentantes
de outros quatro Estados.
:~Anleontem, o governador de
péi'nilmbuco. Miguel Arraes
(~B), alellOU assessores de Ma-

o comandante

da PM de Per-

O

nambuco disse que u EJén:ilo se
disp6& a enviar 90 soldados para
ganntir traIIquilidadt durarue a visita de MIlICO Mociel a PeIroIina.
A PoIkia Militar avaliou que o
apoio Rio era necessário.

~

~.

Protocolo

ma

ciel sobre o risco de manifeslaçio.
eepndo sua assessoria.
Ames respoasabilWlu o governo federal. por in~ do In-

era. pelo impasse nas neaocieçaes
COm os colonos. O !nera Rio leria
viabilizado uma Area alternativa
propusta pelo próprio órgio.
A fazenda Safra. de 3.258 bectares, às margens do rio Sio Fnn-

cisco, fOI ocupeda em 9 de agoslo
-2.204 famOiu estio ila ma.
Uma limiaar judicial usegurou
aos proprieWiol da fazenda a
reinlegrllçlo de pouc.
O prazo de 23 de selembro para
a desocupaçio foi fixado num
acordo entre OI sem-terra, o governo elladual. o Incra e os fazendeiros em 25 de 'IOIlO.

Livre do proICSlO de trabalhadores sem-lCJTa. Maciel pôde quebrar
o protocolo na$ quatro horas e 40
minutos em que e$leve em Petrolina. No caminho para o aeropono,
driblou a 5Cgurança da PresidCncia
com uma passagem pela casa do
deputado Osvaldo Coelho
(PFI.-PE). onde tomou um $UCO.
Maciel cumprimentou vArias
pessoas que agUlldavam a sua eninda 110 CenbO de Convenções.
Houve um IDOmenlo de CQllSIrall&ÍJnCDIo duranle a reunilo da
Sudcne ljIWIdo Miguel Ames criticou a ~Io do FSB (Fundo Social de Bmerg!ncial. em 110me dos governadores da,regiiio.
Maciel recorn:u a urlr..femismo 10 (lI'OIlllC uma moçlo de pesar
pela morte do governador da Paraíba. Ele se referiu a Ant&tio Mariz como "de..parecido" e não
como morto.
(Silva...
ele FrellJIs e F'bIo Guibul

~,

Sem Terra ocupam
hangar de aeroporto
orocaba (AE) - o hangar do

aeroporto do antigo Centro
S
Nacional de Engenharia Agrico-

la (Cenea), da Fazenda lpanema,
em Iper6, a 135 quilômetros de
São Paulo, foi ocupado ontem por
l67 famílias de Sem 7erra. Os invasores, que há duas semanas já
haviam ocupado a pista de pouso e decolagem do aeroporto, decidiram "tomar posse" de 11 aviões lpanema e 2 de treinamento
importados, modelo PA-18, que se
achavam guardados no hangar.
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Líderes dos sem-terra
xij~te§~r presos em SP

Roberto Sanches, titular de Mirante
do Paranapanema, no extremo oeste
pe São Paulo, pediu a prisão preventivade 16 integrantes do Movimento
:aos Sem-Terra (MST).
:. Segundo o policial, eles participaram das invasões das fazendas Was'hington Luiz, Flor Roxa e Santa
·Cruz no dia 26 de agosto.
. A informação foi prestada ontem
pela advogada Meire Orlandini, que
representa os invasores no Pontal do
'Paranapanema. O pedido fez parte
da conclusão do inquérito policial
que apura as responsabilidades pelas
invasões.
Até sábado a juíza da comarca.
Catarina Estimo. não havia se manifestado a respeito.
, O pedido de prisão preventiva. segundo a advogada. envolve o princi-

pai líder dos invasores no Pontal do

·Par~napanema. José Rainha Jr. e

pratl~~me~~e toda a liderança do
MST<na regIao.
O'inquérito policial. segundo o
próprio delegado já havia informado. buscou juntar documentos com'probatórios da participação das lide·renças nas invasões.
A promotora Diana Maria da Si!va acompanhou as apurações policiais e. na época. disse que poderia
pedir as prisões preventivas. pois.
em sua opinião "a materialidade do
.delito está comprovada" ,
Segundo Orlandini. Rainha e os
demais líderes do MST continuam
na região. tendo inclusive recebido a
visita do presidente do PT. José Dirceu. no sábado,

Exército vigia os sem-terra
Da Sucursal de Brasília
Junto com o Ministério da Agricultura e o lncra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária). as Forças Armadas são a
instituição que mais de perto
acompanha o problema dos semterra.
O Ministério do Exército conta
até com um mapa atualizado das
invasões.
.
Foi o Centro de Informações do
Exército que. no início dos anos
90. indicou que uma dissidência do
MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). formada

por lideranças que propõem a defesa armada das terras invadidas,
manteve contatos com o grupo
guerrilheiro peruano Sendero Luminoso, Segundo essas informações. eram os senderistas que treinavam os sem-terra em tiro e táticas de guerrilha.
Os documentos apontam que os
primeiros contatos com o Sendero
aconteceram em 91 e teria sido registrada a presença de pelo menos
li! senderistas no grupo,
Desde setembro de 92. com a
prisão do líder do grupo. Abimael
Guzman. os contatos teriam sido
praticamente interrompidos.

brQn
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Trabalhadores rurais pl'essionam /nera a apressar legalização lia posse de lima fazenda inl'aditla em
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DaAclodofelloa. ..... . -

CcR:a de 1.000 Irabalhadorcs
scaHem impediram OIIIcm li f_

CiOllllllClllO das dulS aa!llcias
blncúíal de Querbcia do Nonc
(norocsrc do Paraná).
BI.s protestavam conl1ll a demora do Inclll (lnstitulO NõlCillllal
de Culooizaçio c Reforma Agr'-

: .ti

Governo pede
inquérito sobre
conflito no MT
Da Sucursal de 8ras"a e da

Acincia Folha, Im Campo Grande

o

secrel'rio-cxeculivo do Milh& Jusliça, Milrun Sclig-

nisl~rio

man, anunciou

ont~m

a abenurtl

de inquérilo para lIJlUr.r os responúvei. pelo cool1ilO entre posseiros
e patrulheiros da Polícia Rodovi'·
ria Feder.1 cm Nova Xavanlina,
na madrugada de quana-fcira.
Três ..m-lerr-a • um palrulbeiro
fICaram feridos. O coofronlo ocorreu na ponte sobn: li rio das Mor·
tes, na BR-158, quc liga MaIo
Grosso a Goiás. As invesligllÇÕCs
..rio chefiadas pelo delegado Alberto La C.rre, assessor direro do
dirctor-SCral do Dcpar1llmcnlO de
Policia Federal, Viccmc Chcllolli.
Scligman cstev. ontem cm N0va Xavanlina (M1'), IICOlllpanhado
do diretor da Policia Rodoviúia
Feder.I, Oswaldo Garrijo.
Pedro Cooea dos SlIIltOS, superintendente da Polícia Rodoviária
Fcder.1 de Mato Gros"" foi afastodo uotem do cargo JIlIf Oarrijo.
SanlU5 reconheceu, CIII nota oficial. qué cnviou 25 patrulhciros da
. PRF par. retirar os scm-rcrra que
.stavam acampados na JIllllle. Garrijo infurmuu Sanlos ~ubre seu
af"~t ..nltnlo na vÍ!t,ita à pollle.
"O coordenador-geral d. operaçõcs de Brasília sabia da 41Çiio.

"Chr""11 , lih,.r1 r ,......,. ".,

"'......

ria) em conc.der a imissio de posse da filZCllda l'oDIal do Tipe, invadidapelollCllH.mem 1!l88.
AAteOOlem, os sem-tem já haviam bloqueado a PR-218, que Iiaa Qocmlcia do Nonc (PR) a NaviroÚ. no Maio Grosso do Sul.
Seguado Ccbo Angnoni, /fder
dos "OI-tem, o bloqueio às agm·
cias do Banco do BflIsil c do Baneslado (as duas olnicas agencias

lh& cidade) faz pal1e de uma mobilizaçIo para ~r "o Incr. a

deiurdecoganaro"col~".

A PM CIlviou 60 homens à cida-

de, mas aré as 18h de ontem não
havia ocorrido nenhum confronto
catre PM • sem-tem. O pref.ito
de Qucrincia do Non., Mário José Amadigc (pp), disse que inr.rcedeu junlO à PM "par. qoe não
KonleCessc nenhuma tragédia".

1- 13

'EI~ di,,", qu.: a populaçãu

de

Q""rCncia do None "apóia os
sem-rerr-., que aumentaram a produção agrícola no municfpio" _
O gerem. do Banco do Brasil
na cidade, Gilbeno Jacobucci, disse que recebeu orientação da direçio do B8 para "evilllr qualquer
confrunIO·'. Scgundo clc, os
sem-lerr. são clientes JIlHenciai>.
No filiai da tarde de onlem, uma

19~

.

reuni"u elllrc u Incr. e o Mu~imelllo dos s"m-Tcrr-. nu l'arJllá
l.nlavar....lwroimpasse.
i
Nn Pará•. cetca de ~lO trabalhadur.s fUraiS de lt0pJranga (P,\l
~oleslar.m nntem diante, ~ ag~nela do B3I!co da i\maZllOl~ .S.A.
C.OI MaroJbá. (PAI,. e.dade. vlll~~a.
EI:, ~oram III1P':d!<kIS.de mvadlt a
ag.nela pela Pohcla Mlhtar.
c.............""........."""'"

r-

Troca de Tiros

·~SãoiíriiitePaulo,de aParaná
com Mato Grosso do Sul e
650 quilômetros da capital paulisN
.ta. aproximam-se de um conflito armado a entidade

que organiza a ocupação de fazendas e a nascente
-iniciativa dos fazendeiros para defender a sua propriedade. A disposição demonstrada por palavras e
atos está se encaminhando à margem da lei.e da
Justiça,.cOmo se tudo não passasse de cena de fICÇão
numa produção cinematográfica.
: A nova etapa a que se lançam 1.200 famílias
.'adestradas para esse tipo de operação acumula nuYeDS
sombrias no Pontal do Paranapanema.. onde. há seis
anos, homens, mulheres e crianças se abrigam em barracas de lona e se deslocam em movimentos táticos que
são agora enunciados com entonação política. O líder
do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem-Terra.
depois de t.ercomandado na região a invasão de 12
fazendas. anuncia que a iniciaúva não se esgotará ao ato
.' de ocupar fazendas: passarão imediatamente ao plantio.
"De agora em diante. vamos ocupar fa2lcndas para
'ficar". adverte José Rainha Júnior.
O MTRST se sente preparado para dar um paslIO
à frente: ocupar e resistir à desocupação. Se houver
resistencia armada dos proprietários, aceitará o coa.fronto. Depois de organizado o movimento e adestrados os seus,.participantcs - homens, mulheres e
.crianças -;ós sem-terra estão dispostos a aplicar o
que aprenderam com a experiência de seis anos. Ação

de surpt'CSa, conhecimento prévio da natureza do solo
e da topografIa das fazendas e uma fórmula política
para nào colidir com a Justiça: em caso de reintegração de posse, "saem num dia e voltam no outro",
O organizador das invasões ilustra o conteúdo
político do movimento com as fotos de Mao Tsé-tung
e Guevara que o inspiram na nova etapa anunciada. Rainha Júnior a1fabetizou-IC aos 15 anos,
mediante politização intensiva sob a ilusão de que a
luta armada tudo resolvia. Eainda conta com o apoio
do PT, que considera as invasões - na palavra de
Luís Inácio da Silva, a única forma possível de reforma agrária no Brasil. O eco da queda do Muro de
Berlim não chegou até hoje ao Pontál dO ParaDapÍ.nem&. onde se cultua o anaaonismo revolucionário.
O cákulo de que um episódio com CSIC potencial
de violêncla possa ser resolvido entre invasores e
fazendeiros, mediante troca de tiros,. é, no míDimo.
ingênua. A liderança de Rainha está entre a opção
revolucionária. romântica mas irreaIística, e a aceitação da lei como árbitro dos conflitos sociais. Uma vez
começado, o conflito envolveria outros parceiros assim que se tomasse uma ameaça à ordem pública.
Do lado dos proprietários começa • IC formar a
consciência coletiva de que cbegou • hora de se
organizar para resistir ao movimento das invasões
coordenadas: "É a única saída." A prioridade, p0rém. é a confIança na lei e na Justiça,
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ASSENTAMENTO

Ministro e Incra divergem sobre sem-terra
WlLUAM FRANÇA

o. 5ucunoI do _lia

o minisllO da Agricultura. José
Eduardo de Andrade Vieira. atirmou que o governo não vai mais
auentar trabalhadores rurais em
lClJU invadidas e di...., que o Incra
precisa parar de andar a reboque
do movimenro dos sem-terra.
ApeSIC da afUll1lÇio do mlms·
110, o Incra r1nslilUo Nacional de
Colonização e Reforma Aerária',
negocia .com o Banco do Brasil a
compra de uma irca para a.ssentar
os imlasbres da Fazenda BaJTillUda
A '"- invadida fica na regtio
de BurirJs (Mm. a 220 km de BraI

"iília.
As ú'irmações de Andrade Viei·
ra IOram feiw em paleslnl a oli·
ciais da Escola Superior de Guer·
rd. no Rio. na terça·feira passada.
.'05 dois maiores obslliculos
para o exilO dos programas de re·
(onna agraria temados no Bmil
têm sido. de um lado. a falta de
planejamenlo adequado e realista
pelo Inc:ra e. de OUIlO. o """ isolamenro'·. disse o minisllO Andrade
Vieira..
Aos oliciais-generais das FolÇU
Armadas. o mmisllO da Agncullllra atirmou que. "alé hoje. o Inm
tem ICguulo a reboque do movimento dos sem terra".

Segundo ele. a roúna foi sempre
a segumre: o movllnenro ldenlitica
uma determmada propriedade. que
pode ser ImproduúvL e a mvade.
"Os técnICos do Inc:ra vem atrú e
[ralam de regularizar a invasio.
desapropnando-a··. disse AndrIde
V~iJa.

Para superar esse problema. o
minisuo disse que o fnc:ra precisa
criar um sistema de planejamenlO
para identificar as terraI passíveis
de desapropnlÇio "sem ter de esperar pela previa sinaliDçio do
movimenlo político organizado
dos sem·terra·'•
Andrade Vieira disse que já
apresentou &O presídellre FemIndo

Situação de assentados no Paraná
dep.ende de decisão do Supremo
O'....-_...

JOS. MASCHIO

°

..

Britto desloca
forças policiais
pat:a
Cruz Alta
;
a governo do Rio Grande do
Sul ordenou ontem o deslllC&nlC1llO
de lropU da Brigada Militar (a PM
g&Iicba) para as proximidldes da
filZellda Boqueirio, em Cruz Alta
(368 bn a noroeste de Pono Alegre). A áIea foi invadida há duas
. . - por 800 famílias de semterra.
O pnm dado pela Justiça para .
que OI invasores saíssem da fazendL de 2.100 hectares. ill:abou às
24h de sáMdo.
anr- i wde. ° governador
AIIt&io BrillO (PMDB) fez um ,
"lIpIIo pI!blico" l retirada I*ifica
e ~ dOIlCIII-tmI. •
SeIIl citar 1IOlDCI. BrillO ,diue '
que ~ peuou. enue u quais de· .
(lIIlIlD CSlllduaiI. que desejam ver
SIIII\II- "Os vampiros só apuecem quando rem sangue por per10". afirmou.
O govemador disse que, no estado. "tem lei. tem govemo e nio
vai ter sangue. embora tenha vam-

menros para a produçio.

°

_.._..-

~1lUI_1Ul.e:--

Da A&'rIda Folha, lfII PonD A1Iar-

Lon«ft

A regularizaçio das f&m11ias de
sem-lCrrl que estio aslCnlldu na
fazenda Pontal do Tigre. em Que.
r!ncia do Norte (noroeSte do Paraná). depende de decísio do STF
(Supremo Tribwtal Federal).
a juiz da ~ Vara Federal de
Curitiba. José SabÍllO da Silveira.
diue ontem que qualquer decido
sobce a posse da Kea só será 1I>mada após julpmenro do STF do
reeuno do grupo Atalla conUl a
dcsapropriaçio da fazenda.
sem a poae. os sem'lI:rra Rio
COI1JCllUClD ter aceSlO a financiaInvadida em julho de 1988, a
f&Zellda foi desapropriada no mesmo ano. Desde enlio. o grupo
AtaIla. proprietário da área. e o
Incra (InstilUro Nacioaal de Col<>nizaçio e Reforma Agrarial dispu.
lIIII na JWlliça a posse da fazenda.
segundo o juiz. somenre depois
da poIiçio do 5TF ele poderá decidir sobce ° CaIO. Ele afumou que
se STF dar "provimenlO 10 re·
cuno. ficará inviabilizada qualquer proposta de desa!JroprillÇiO".
A fazeada Ponlll do TIgre rem
10.<400 becweI e é hoje ocuf*la
por qrca de <400 funíliu. Destas.
320 dIJo na áIea deste início da
inVllio.
A flroduçio na f&Zellda eIIá ors-izada de ~ formas difenmlCS.
Um pupo de ex-bóias-friu do
lIOI'IICIle do Parant llIInrém uma
produçio individualizada.
5em-terra saídos do ocsre e do
sudoesle do Estado optaranl pelo
trabalbo em 10lCS individuais com
lSIOCÍIÇiO na produçio de arroz.
A Cooperativa de Produçio
AJI'OPCCuW Conquista reúne 17
famaias que coletivizam 193.6
1Iecwes. A produçio é dividida
em módu10l de produçio animal.
agricu11Ut1 de subsislàlcia e de comercializaçio.

Henrique Cardoso. por escrito.
uma idéia "capaz de resolver o
problema crônico" da falta de dinheiro para a desapropnação de
terras.
A proposta prevê a venda de
parte das terras desapropnadas para a "agricuJlUJlI capitaJjslJI". que
instalaria uma agroindústria e
atrairia pehOlS para núcleos habilaCionais.
Os ttaba1hadores rurais que in·
vadiram Bmiluda devem decidir
hoje se aceiwn a proposta do Incra de ser assentados em área que
seria comprada do BB.

'Fazendeiros não fazem nada'
Oa~FolhL_
QurincIa do Norte (~)

o prefeito de ~a do Nor-

re. MItio JOI6 AmMIigi, 1#7. 4 do

m.

panido fonnado pela Iil.sio

de PPR e PP. que njo II:m como
prioIidade li refomla apáIú. Mu
defende os senHetn.
"Nem sei cena o nome do meu
no\'O partido. Eu penso na SilUl/ÇMJ
I

municipal", expUcII

li

upMt:nre

.:0lID'adiçj0.

*

.-t,nda FoIh• • O sr. é dD
PPA qw . . tIt!IM*. rdtItma
a,níri& CDIIIO. Ü _ ..ftMI.
dJa''1
-Nem sei certo nome
do IIICII DOVO partido. Eu penso na

A""

°

sillllÇio mwücípll. Os _ _
do flInC de QuemIciL QuaIqIIer
decisio do JuelícUrio que aio de a
poue lCl'ÍI WIII loucura de COOIOquências imprevislveis.
A. . . . F. . -O .....",.

tmIIe,,.......JIMIIdáriIJ1
A.-J61 • Nio acredito em

pressio. Vou _
interferir para
adiantar o julgllllClllO. a Judiciá·
rio é soberano e sabe que é impus·
sívellirá-los da fazenda.
A. . . . Folia. O
fto
cellMpreujo . .'
1
.-tlJllldJgI • Direta Rio. Houve
comentános. que Qumncia era
reliígio de sellHCrl'L Os sem·terra
vendem e compram em Queràcia.
Os fazcndellOS do de fora. Rio fazem llIda no 1IIlIlIicípio.
UM)

piro".
•Os __ terra decidiram Rio dei-

xar • fueDda. apesar da reinrep
çio de poae obtida pelo propriefi- •
rio. Hugo Hemandea. eda ~
priaçio. na ICIlIIII& passada. de'
dUla __ para ~fonna agrária em
Tapei (102 lan 10 sul de Porto

Alegm,. Para OI sem-rerra. a medida é iDslIficieDte.
a leClelÍriO da Justiça e da Se,uraaç&. José Fernando Eicheuberg, viajou OlItem para Cruz Alta!
Proprielários rurais cercam a fa·
zenda. oode os sem·terra cavanm
ttincbeiru e montaram armadilhas
para enfmttar a PM.
Na ~giio. há 00110 problema
envolvendo a reforma agrária. Cer·
ca de 80 famJl.ias de agnculrores.
dcspejadol de uma fazenda invadidL alio acampado. l beira da
BR-ISS.

(CarIaa Alberto de Sou2aI-.

Brasflia, glIarta-f~ra, 20 d~ ul~mbro de _1995 ~
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'Bispos defendem awicuitora assassina
~rnanda Nina e'Renala Ferraz

"1

Ml!ldlonol

Sio I.uls - A Igreja Católica no
já tomou partido: no jul.
I''''arnnMo
*amcnto marcado para a próxIma
quarla-foira em Slo Maleus, a

,
IIHOkm da capilal. o. hispos e padres
es.larào du lado da •• !i15c;ína.
I . Em novcmhro de 1990. a Iraha'1Ibadora rural Maria Rndrigues dos
Sanlos Gomes. 35 anos, mie de cinI co filhos. presenciou o policial milillir Marino Santos atirar em seu mal rido, Alonso Gomes. com um revólTallflls calibre 38.
I .~ Maria nlo pensou duas vezes:
I"""li em cima do PM com um facão
:do marido. Os doi.s lularam. Mas o
."" levou a pior. mesmo estando ar,..ado: Maria acerlou-Ihc um golpe
: Jl() pcilO. malando-o na hora.
: ~ ""oi Icgltima defesa", diz o bis·
'pu de Z~ Doca. noroeste mara;ãI1aense. dom Valmir Valle. "E paIr' não morrer. ~ compreensfvel que
ial~uém possa malar".
I A solidariedade preslada ArE pela
,.rcja E lanta que os J2 bispos do
:estado divulgaram umà carta defen~
ldendn-a. Nela. os religioso! ressalliam que Maria tentou defender. vi~
,da do próprio marido e dos filhos.
~ Impunidade - O que lem mais
lirrilado 05 bispos c padre,;, cnlrelan0:10. é a impunidade: "Ninguém foi

'vrr

punido pela morle de Alonso", diz
dom Valmir.
Segundo a carla, no bolso do
"PM pistoleiro" Marino foram encontradol, em uma lista. nomel de
mais quatro camponeses marcados
para morrer.
Por isso, os bispos acusam a Jusliça de usar dois pesos e duas medidas.
"Na medida em que ela nilo pune 111
mandantes do ......inato de Alonso
e de oulrostrabalhadores, nunca foi
liIo rápida quanlo no processo de Maria Rodripesoo.
No texlo. de 25 linhas, E pedido
aos fiEis da Igreja e A sociedade de
Silo Maleus que entendam u razlles
que levaram a lavradora a comeler o
crime.
"RemIam a coragem das mulheres que, na Blblia. defen""rarn a vi·
da, o seu povo, OI seus maridos e 111
seus filll<JS, enfrenlando a viol!ncia
e a injusliça: Ruth e a mie dos irmãos macabevs" , pedem OI bispO!.
O duplo crime ocorreu no po·
voado de Veloso, em Sio Maleus.
O PM foi l casa de Alonso procu·
rá-Io.
Maria o atendeu e disse que o ma·
rido eslava na roça. Marino foi para
" e Maria. desconfiada, saiu alr"
quando o enconlrou matando Alon10 -Ifder de um conflilo no povoa·
do de Alto Alegre (Coroalá. a 282
Km dc São Luis).
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Governo tenta
~verhangar
Sorocaba (SP) - O Minill6rio
da Agritullura e Reforma Agrária
enlra boje na Justiça Federal, em
Sorocaba. com pedido de reinte·
Craçlo de pOlSe conlra as 161 fa·
mfll .. de sem·terra que ocupam
desde seaunda·feira o h'nlar do
anllgo Centro Nacional de Hnle·
nbarla Agrfcola (Cenea), na Fazen·
dalpanema, em lporo, a 135 quilô·
metros de SIo Paulo.
O pedido de despojo dOI Invasores deve ser nnalilado hoje melmo
pela JUltlça. Onlem, os sem-terr,
passaram a conlrolar tambEm o
parti0 do acesso principal da fa·
zenda.
De acordo com um dOI Uderes
das fammas, Carlos Denai, o objetivo da ocupaçlo E pressionar o
MinistErio da Agricultura a ceder
uma irea de 585 heclares aos sem·
lerra.

Fazenda em Binitis é inspeciona~
Os sem-Ierra que ocuparam a fa·
zenda Barriguda, no municfpio de
Burilis (MG) poderio ser transferi·
dos provisoriamente hoje para uma
""'a de I S8 hectarel, 110 munlcfpio
de F9.!:~!!~J a cerca de 150 quilômetros ilo acimpamento,
A "'a. conhecida como fazenda
Piratinga ou Slo Crillóvlo. pérlen·
co ao Banco do Bralit- foi toma·
da judicialmente por 010 pagamen·
lo de emprEstimo - e iria a leitlo
em breve.
O Inltitulo de Colonizaçlo e Re·
forma Agrirla (lnera) requlsilOU a
irea e deveri compri·la do BB.
A fazenda deverá ser inspecio.
nada hoje por uma eomiulo dOI
IOm·terra e uma comitiva de paria·
mentares e representanles do Incra
e da Procuradoria da República.
Acordo - OI lem·lerra só le·
:10 transferidos caso aprovem a

irea. como ficou ealabelecldo em
acordo firmado entre elel e o presidente do loera, BrW1io '.
O direlor de ..Ienlamenlos do
Instituto. Raul Davi do Valle Jd·
nior. adverle, no entanto, que torna·se cada vez mala dlflcll adiar o
cumprlmenlo da Iiminu de relDteIraçlo de pos.. expedida pelo juiz
de Burilis em favor do proprielmo
da fazenda Barriguda.
O comando da PoUcla Mllllar
em Burltll espera que OI a..icultorei acellem I ml proJlOltl e dei·
xem pacificamente a fazenda Bu·
riguda. CaIO conlrmo, a PM pode.
rá usu a força.
Mas elSa decillo, lecundo um
oficial da PM em Buritls, vai de·
pender do governo de Minas Ge·
rais.
Moblllzaçlo - Segundo o comandante da operaçlo, tenenle-co-

iSem-terra
deixam Boqueirão
,
seria colocadas em duas fazendas
que eSllo sendo negociadas com o
Banrisul em TallO (JrJQq.q~ôme
tros de Porto A1ell!").
As restantes aguardarlo acampadas
em Júlio de C8stilhos, outras áreas que
deverilo ser providenciadas pelo Institulo NllCional de Coloni7.aç1lo e Reforma
A&niria (Incn) e o governo do estado.
À Fazenda Boqueirto foi ocupada
no dia 6 de lelembro pelo Movimen·
to dos Trabalhadores Rurais Sem·
Terra (MST) para pressionar 01 go·
vemos federal e estadual nos proces·
sos de desapropriaçlo.
O juiz da 'rVam C!vel de Cruz Alla.
Ricardo Tjad1:r, concedeu a reintegra·
çIo de posse logo ao primeiro recuno
judicial. Pon!m, deu Ir!s prazos pari OI
colonos, al~ que o governador Brillo
decidiu parnr com as negociações.
O prazo final para os agric~llores
expirou lo 11 horal de hoje, no momenlo que os colonos decidiram n1r
pata evitar o confronto com a polfcia.
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ronel Oliveira. a PM lem condI'
çlles de, em duu horas. mobillzu
200 homenl para delpejar os ."..
cullorel da fazenda Barriguda,
At6 Igora, no enlanlo, OIla••~
dores
mantido I poaiçlo de i6
.alr do local para uma
db/lnir
tiva.
;iv
Viajam para a
hoje o
lado federal Domingol Dutra (Pf·
MA) e Odeputado diltrila' AntOntb
Cafu (PT), alEm do procurador re,Ional da Repdbllca Otvaldo Jod
Barbosa e do dlrelor de ..senta··
mentos do Incra.
A ocupaçlo da fazenda Barrilllda pelos sem·lerra completa hoji
20 dl~;. Pejos ndmeros da coonIB
naÇIo do Icampamenlo, estio I'
100 famma. de agricullorel cadIP
Irados pelo Incra.
:'~'I
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: . Porto AIqre - Depois de penna\Acerem 14 dias na Fazenda Baquei[tio, em Cruz AI.a, a 300 quilômetros
1It Porto Alegre, as 152 fammas de
:IIr.icullores sem lerra que aguardam
!!sentamenlo no Rio Grande do Sul
iIIsolveram sair pacificamenle da
;ao. no final dala,de de onlem.
- Cerrados pela tropa de choque da
i'igada Mililar enviada pelo gover·
,nador AnlOnio Britto para cumprir a
'reintegraçfto"" flO"se, os eo!onoI di·
ri(liram·.. pacificamenle para a Pra·
ça Central "" Cruz Alta, a1 quiJ6mo.
Iros da fazcnda, onde parllclparam
t!g um comfcio com diversos sindica·
Ris de trabalhadores da regilo.
As faronias serlo colocadas provisnriamente na Fazenda Alvorada, em
Júlio deCulllho., eequanlo esperam
atrlllafer!ncia para alerra promellda
. .lo presidenle Fernando Henrique
Cu-dosu. durante o congrc~'iiO do mo,vlmenlo, "m julho, cm Bruma.
. Pre..lo - Cerca de 60 fammas

o
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;:. Caso previsto
na ConstituiÇão

Dante quer
desapropriar
,

area CODl coca
Slo Paulo - O governador do
Mala Grosso, Dante de Oliveira (.
PDTI, pediu ontem a desapropna·
ç~o imediala da Fazenda Pinaro
PrelO, com 20 mil hectares, onde a
I'olfcia Federal apreendeu, no últi·
~o domingo, um moderno labora·
iõrio de refino de cocaína.
. No local era refinada I tonelada
~ cocaína pura por semana, que
!!fpoil era dislrlbufda para os gran·
~s

centros consumidores. como

!yo e Sio Paulo.
._
-G' Danle defende o COOfllCO da
yP. arllUmeorandl'l Que em um país

onde milhões de trabalbadores lu·
tam por um pedaço de lerra 6 inad·
missfvel que um fazendeiro relenha
milhares de hectarel de 'erras imo
produtivas utilizando-u apeou pa.
~ a produçio e o refino de drogu.
"A área seria mais bem ulilizada se o governo desapropriasse as
lerras para fins de Reforma Agr.ria". disse Danle.
"As lerras poderiam ser destinadas As 1.200 famílias de sem·
rêrras que recentemenle ocuparam
il~ fazendas Aliança e Itiralupi e.
h'bje, se encontram em acampameDtos provisórios A espera de as·
sentamento" t argumentou o 80\lêmador em fu eoviado onlem ao
Ministro da Justiça, Nelson Jobim.
presidente do lncra, Bruma
~Újo.
.
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O pedido do govanador tem como
base o artigo 243 da CoastiIUiçio. que
doÍtmnina que u glebu de terra onde
folem localizadas eullUl'U de plantas
l1~icolrópicu serio imediatamente

9.fsaproriadas e destinadas ao_-

riIento de eo!OIlOI,
.' O pedido do governador Dante
Ç)1iveira surpreendeu a Supennlen·
~a Regional do Incra 00 eslado.
Eque, seguodo o superialeodente
CUtero Siqueua. a gestio, por ser iné·
<l;ita. foi encaminhada AProcuradoria
doIncra.
"É wn caso in&IilO Co nio sabemos
~ '" base legal para o pedido. Esta·
njos !evamando. em DOIIOI cadastros.
~;SílUaÇào da propriedade", explicou
o supenntendente do Incra.
., AI~m da proprietúia da fazenda,
~a Luíza Almeiria dos Santos. 05
'!ienles federaIS prenderam 13 peso
SJ1U. seis delas boIiviaDu.
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Governo reduz juros para sem-terra já assentado
JI ~U1UI de 8nJll1a

Ministro

O

acusa o PI'

~reduçio de SO% _
feitos a lrabaIhadores
.11IrIiJ 'a6enIados pelo Procer (Proerama líspecial de Cridilo para
ReformA Agrúia). O desconlo vale
para OIj.S1imos feilOS desde o
llltimo '.4 de .,oSlO.
Se a::fCSSOI fez um empréstimo
de R$1I0 mil, ter' de IJlIgIC 50menIC ~$ S mil mais juros de 4%
10 Il1O âcomçio pela TJLP (Taxa
de Junf de Longo Prazo). At\(Cs,
o descoiuo de SO'l> el8 sobre a corRÇio nwnetíria.
Quell!: fez empréstimo aDIes de
agoslo geve renov6-lo para que
possa ~lII:ficiar. A mudlnça foi
feita pDtvolO assinado pelo minisIm intearw da Fazenda, Pedro PareDle, e"'ai ler submelida no fim
do mas. aos membros do CMN

Da SucursoI de 8nJllia

o ministro da

Agricuhu-

Joé EduMdo de AOlbdc
VieJíI, lICu&OCI o PI' de _
respdlJsiw:1 pdu inr.Jlks.
Ele disse j TV BandeirID/es que o movimenlO é poIilico e acooleCe para "cbamIf • 1IeAÇio" e "11UIllI1·
ri,

ruN" 11 democntc;..

O I~ do PT mo CimlIR,
Jaqui:s W.,ner (BA), di_
que as decllrliçlks do mitús·
ITO

JOIl'CmO decidiu ontem con:.

"do pópdu de quem

estJ com medo de perder o
empl'ego e se v6 obripdo •
mostr.ar =viço".

(Constlho Monelário Nacional)

nc~l~

IfICIIiS pIItll sua ratificação.
O volO peva ainda que serão

enlre I milhão e 1,2 milblio
becwes, em oilo meses. É quo
um recorde", disse Maciel.

destinados mais R$ \30 milhões
para o Procer: RS 105 milhões virão do DOU (OIçamento Geral da
Unilo) deste ano e os outros R$ 2S
milhões estão na proposla orçamentária de 1996 e serão liberados
em janeiro proxi/ll{).
Outro voto assinado por Parcnle
preva que SO% dos recursos de R$
\,S bilhão que os bancos devem
deslinar a empréslimos agrícolas
serão usados em IlJlCraçõcs de crédito de até RS 30 mil.
Ontem, o presidenle inlerino,
Marco Maciel. disse, logo .pós
.ssinar qualro decretos de desapropriaçio de terras no Ceará para re·
foona agrária, que o governo "esli razendo o que a disponibilidade
pcrnlile" .Maciel lembrou as iniciaüvas do governo na irea: "Só

A COóIlq (COtIfedeUfIo
NlICionIl

dos

~

elll A,ricaIIUI'I) crificou •
llIWp do ,oremo de ex-

cluir' d. reforma .,riri.
quem dw:r invlldido letrU
A elJlidade liimJa que ".

ocllPllÇlo de lelI'IS pII'I forflr lI1Iior rapidez 111 ~fOlJlJl
.,mil é lUI1I fonnI kgffilfll
de luu, UJ1II vez qu.: o EsfIdo tem sido maroso em ilJ/eMr na .Iuul esIIulutll fundimll lUlCioDIIJ ". O preside"'e da Contlg, FlllllCisco
Urbano. é filiado ao PSDB.

Tribunal suspende despejo
Da Sucursal de BrasAla

o TribuDal de Alçada de Miau

Oerail SIIIpeDdeu _tem a ar..
dem de despejo de 700 fllllllils di
faunda Banigllda. em Burilil
(MG), a 220 quilftmetros de Brasí/ia. A onIcm fora assinada pelo
juiz João MlI1iniano Neto.
As famOias ocupam a razenda
desde o dia l~ sob a orienlaçio do
MST. Apesar da onIem de despejo, os sem-IeITl pennJlleCCI'Iffl DI

úea em ruJo de um acordo do Incra (11IIIilUlO Nicional de Colonlzaçio e RefonM Apária) com o
govemo de Min.-.
O despejo foi suspenso, em segunda instlncia, pelo juiz lIefOlldes de Andrade. Atendeu mandado
de segurança movido pelo deputado Domingos Dulra (l'f-MA) a ravor dos sem-te1TI. O juiz concocdoo com a alegação da defesa de
que o juiz errou por ter concedil\o
o despejo sem ouvir os acusados.

Frddutores tentam resistência
OI Sucunal de Ilras4la

A

..
CIt\

(Confederaçio Nacional

da Aar+IIUI'I) decidiu ontem foru~grupo de trabalho para

mar

~wresmmsparae~

{rentar iavlSÕCl de suas terras.
O prfidenle"iIa CNA, Anlônio
Calvo, jline que o grupo vai
"pessitttar as autoridades a cumprir seu ~ver consrilUcional de a5segurar, todos os cidadãos o direilo à PJ'priedade".

Vão inlegrar o grupo Fábio
Meirelles (presidem. da Fedelolção
de Agricultura do Estado de Sio
Paulo), José Anlônio de Ávila
(presidente da Federação do Maio
Grosso), Eduardo Merello (representante da Federação do Maio
Grosso do Sul) e Juca Franco (prodUlur rural de Goiás).
Para o presidente da CNA, hi
"um mm'JmenlO ":::teulógico, mui·
lo bem-nrganiludo, que Usa da boa
fé do pow" para tdzcr inv..,ões.

ano. o govemo desapropri

Fortaleza
À noite, em Fortalezil, 00
participou da abenura do I~~
E .
contro Nacional dos Magis
,
MilCiel disse que o governo pr tende assenlar 40 mil famOias a '
o fim do ano e reafirmoa que a r
fllnna agrária. "sem desordem", .
uma prioridade do gnvemo.
O presidente interino viuja hoJ..
às 7h40, paro! Petrolina {PE}, 001
participa da reunião do consell
delibcrlllívll do Suuen.: (Supcru
tendência do Desenvolvimento,
Nordeste). São esperadas na cid,
de manifestações de proleslo
lrahulhadores sem-lerrJ.
CoWtotou Aa'nt- FcAa. em fonI}eQ
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Inera faz sabotagem contra refonna agrária
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Ministro Andrade Vieira denuncia que
.p'!dastros de sem-terra foram destnúdos
- Ô ministro da
AJriçultura, José, Eduardo An·
. . . Vieira, dealllÓJll onlclD I
:autcncil de ....botidores.. no
Iafn (Iostituto Nacional de ColoDizaçio e Reforma Agrária),
q _ ímpcdir o asselIta·
Bplo de lIeIIHems. Seguado o
·IÚiIlrO,1eis dilquetes do institUo
~ COIII cadastros das 16 miHami. . que Ierio ISIeDIIdas até o
:illÍllÍmO 31 de d=mbro, fOfam
dllDiflCAdol e o cadastro inutiliza·
.40. "DIIDII ação tipica de inesJlOIISÍvcia".
Vieira C1pIioou que o crime eslá lCIIdo inveatipdo por \IID in·
'1IfPito admiDistntiw) e também
pHa PolIcia FedeiIl. "Mas aio
vai atrasar o ISIeDtameIW desae
arupo", promelCII o aiaistro.
1.... IIASI LIA

o.

o

lWIdo Henrique Cardoso irá coltvldar I i direções do PT e da Coa·
kRDcia Nacional dos Bi!p05 do

Ikuil (CNBB) para discutir os
. .da reforma agária. Cardoso m:ebell ontem o pmidente da
Coafcderaçio NaciooaI dos Tra·
.bIlhadoIa DI ApicUkura (Coa·
UI), francilCll Um.no, eottYÍda·
do para llIICJÜ" mlldallÇll na coa·
dilÇio doa llsentlmentol dos
&terra. fOflllular UIIlI apda
de 19Õ1II para acderar o procesIO
e &tàacú'o cracimenlo da

m-

tlll:luo CIIIIpO;
A pedido de Francisco Urba·
no, CardoIo se COl1Iprometeu I'
o

·
ir

o~todopro

e viabilizar OIl'C1C\1fSOS Pl-

Jáorma qrária. Sc.1IlIdo o
porta-- da Pn:sidêtlcia, SérBio
'KIdaraI, flClOU ac:ertado entre os
o

dois W1I debIItc sobn: I Itual IeBisJaçio de desspropriaçio de terrà'JIUI reforma qríria, mas aio
se Iilola sobn: I Id'ormulaçio do
lastituto NaciooaI de Coloniza.
çJõ·.r leIbfma ',\gríriI (1nCra),
~ oi lJabalbadores llII'aia que~ viDcUIado dirctameate à Pre·

sidência da IlepIiblicl.
Scpndo o porta'YOZ, Cardoso
entende que I reforma apjria,
IllÍm como 11 refomw COIIIIitu·
cioDais, são questões suprapartidírias. Ele lembrou que o PT e
lideranças dos sem-lerrl estendenm '1 mão" ao BOYCJIIO, DI semina passadl, ao ClItresar 11m
documento sobre reforml agrária
10 vico-presideote Marco Maciel.
"Agora é I vez do praidente."
O porta._ ratificou I pr0messa do IOYerno de asseotar.
aiada este 110, IltlIolIl de 40.000
flmilias de ICID-letl'l. Scl'lndo
ele, os asseotamelllOl demoram
para semn iDiciados por causa
dos processos de desaprllpriação e
de emissio de docul\IOntos de
poste, razio pela qual IOlllente
IS.ooo familias foram assentadu .
DOI primeiros _
meses de aovemo. Como tudo iSlO já l'oi delIagrado. eKpIicou SérBío Amaral.
11 penpectivas lté extrapolam I
previsão iDiciaI: peIoscílculosque

q ~ ~ ,~picvltura, AtllIr..

de Vlelrl, Ipresentou ontelU I
Cardoio, 50.000 fllllilias poderão
ser wetIlIdas em9S.

I

Petista busca
apoio militar

Os assenlamelllOl serio feitOl,
inicialmente, em terras do pwer10. O ministro citou que e:tlI PI·
raopcbas {PAI existe UDII área de
300 mil hectares, onde serio asseatldas 10 mil famílils, dls
SI.264 que o praidellte quer instalar aiada
IDO. Do tocai, 40
mil sio OI _tameDlOI JlIOllIO"
tidos DI tIIIIpIlIha eleitoral. Os
outrol se referem às flmílias
lCIIIIpIdas lté o último dia 30 de
deZlembro, cujos UlentllDClItos
f _ pqoàados COIII o Mow.
JDeIlto dos Sem-Terra (MSl).
Andrade Vieira lembrou que
outras famílias deverio ser assenlidas em terral de I.ricultores
illldimplentes (l()JD o BaIICO do
BrasiJ e Banrisul (8a1lCO do Esta·
do Rio GraDde do Sul).

PT e CNBB convocados

...

l'/IIRASluA - O pmidente fer-
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Secretaria invadida no Rio
• T~ba!hadores ::m~t°.:~Çr.on:
eXIgem a I Campo AIqre, em Queimado.
. Iação de teeras: ahia
0CIIplIda desde 1984. e:tlI COl1IpetltU
do IC:mIÍIÍO estadual de

ruraIS

I

MONICA RAMOS

elta de 200 represenlantes
de trabalhadores rurais da
Baixada Fluminense ocuparam
dois iDda:res da Secretaria &itadual de Habitaçio e AssunlO5:
FlIIIdiirios, DO Centro do Ri?,
lIIIJl!aDdo 01111lIIOI do que ICI1I
IDi terceil'J atldicllCil ÇOIU aa
lutoridades; O p1Ipo' pretende
ficar lCIIIIpIdo no local a~ que
o anvemo'Cltldual repdanze I'
situaçio de 14 áreas DI Baixada,I
ocupldls b' pelo i1\eaol 111;
Il\Ol, oode vivenll:en:I' de 800'

C

o

famílias.

.

I~icialmente. os inrasores!
eUpam I preaença do IIlYerna.!
dor .~ln:eIIo ~, mas I IO-!

~ Apa~.

o:-

(~:

.titthA.\IIIlf,audiêllcia
o~.
GtIaDãIJua) COOYellCCtHJl I 111-.
dicar \IIDI comisdo para lICOIJI-:

o

Agricvltura, Alberto Werneck
de Figueiredo.
O decreto de desapropriação
dOI 6.000 bo:ctares vai expirar
em fevereiro de 1996 e o estado
Dio telII dinheiro para papr 11
iDdeaizaç&s e providenciar os
llllllOl de pIOIlriedade.' OI' IgricullOl'Cl R:C!ulIa 'qIIe táIl I tl-'
llIIaçIo dat terrarllio podem ter
_
a prll!IIIIIII de =mio
ap\cola, COOIO o Prooera (ProlfII!II de emJifo!PAlpcicial para
11 Arcas de RefOllDl A,rma),
llém de estarem lujeit~1 COIISIIntes aç&s de cJes.pe:io. ~.
Além de Cauipo Alegre, as
áreas em questio são: MlIlirio
da Fé, em Eqcobeiro 1'lxIleira,
ocupada desde 198% Vitória da
U-'"_ ParilCllDbi': Paes LeIMMO, ~'N

me, em Mp Pmira; Palra

Usa e Noonandia. em Japeri;
São Bemardiao, em Nova Iguaçu; BOI EsperaIlÇl, em Japc:ri; e
Marapicv, e:tlI Queimados.
Scauodo 85 lidcrsoças rurais,
eKillenl 50 assentamentos im:.
sulares em todo o estado ,
Ibrangendo 20 mil pessoas. No
Mulirio da Fé. em Engenhdro
Pedmra, sequer I desapropriaçio foi decretada c 05 Irabalha·
dores eltio preocupados com
um pedido de despejo jlldicial
que CIOI'I'c DI ColIIuca de Nova
1pIçu.
Os ilÍvasores da secretaria es·
lio rtVOItadot coIn I
c:ia das àutoridades. (j ~-com
batente Júlio Anlônio de Carva·
lho, de anos, que serviu IlOl
Dlvios Mardlio DilIs e Suma Catarina era um deles: "A iituação
que estaIIIOS vivendo é pior do
que I p:rra". Outra manifestante, An\ÔlIiI dos Santos, de 68
IDOI, desabafou: "Sou mais WJII
_terra e estou sofrendo".

.àII-

n

BItASIUA - Os partidos db
oposil;ào eslão pr<'S:óÍonando o gQ.
vemo para que seja estabelecida
uma poIílica de reforma agrári~.
Preocupados com a possibilidade
de novos conflitos no campo, o Ji.
der do PT Da Câmara, Jaques Wa~.
Der (DA), e os parlameDtares ligados 10 comando dos sem·terra vão
se reunir amanhã com o ministro
do Exéttito, ZeIlildo Lucena, par;
discutir a questão. O goYel1lador de
Pernambuco, Miguel Arraes (PSB),
está se mobilizando e traloU do assunto com o prcsidl:nte Ferna0d9
Henrique Cardoso.
A oposição - prindpalmente o
PT - já está manlendo oootat($
com inlerlocutores do presideate bâ
dua semanas. "O vicc-pRSidenfc
Marco Maciel nos deu a garantia
de que o govemo vai faur refo~
agrária e. DOS últimos dias, vário,
interloculores nos procur.uam para
dar a mesma garantia", alirmoll
ontem o presidente do PT. José
Dirceu.
,
As conversas envolvem também
o secrelírio-aeral da Presidência;
Edlllrdo Jorge Caldas, e o ministro
da JU5IÍÇa, NéISOll Jobim. Um dOI
argumenlos apresentados é o de
que a mdhor maneira de evitar nO;
vos conllitos agrários é passar o
Movimento Nacional dos Sem-Ter'
11 (MST) à condição de interloc~
toro "O Brasil dispõe de toda a
Jeaislaçio necessária para I refora lpária. Basta lOatade pollticlj
e IlpJns acertos enlre as panes",
acredita Din:cll.
,
NI sua opinião, o lralameol.q
que eslá lendo dado 10 MST pod4l
polarizar o problema e lornar iDei
vitáYel o confrooto entre colonos d
fm:ndeíros. Na segllllda-feira, du~
rante a reunião de govemadoresi
Migllel Arraes pediu a Cardoso
providências urgentes. "Ou se
WJII política de terra ou rICa preva;
Ieceodo o discurso dos sem·terra ~
que acreditam que 85 invasões sio aÚDica maneira de resolver o probl~~
ma", afll1llOu Arries.
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~c pede trégua nos conflitos de terra
POIII NO INCItA

,.g.
.-

.Jo6ci

Jtior .

General de~ende
Il

.

NI lvaliaçio do preaiélcnle, só..
polI{velrelOlveilqUCIIloIlr6ria
lroc:Mdo I ndiclllnçlo pelo iniba\bo. "B o GnDIIao tem capacidado
Cardoao~llIplIIC11I,~~O. ~pntrabalblr",~
DOYO prcsidcnIo do \nalitulo NacloáIII J fenwIdo fIcIIríqlIc loYc o cuidado
deCo\oninçlooReflll'lDlAarAriI ~iIc~oanlllccUClrdlOnzziallo,:
(lnc:ra). FraftClsco Orauiano, uml • lIraz11ioilcAndjoNClu.Scpndoclc,
In!.... lIIlCiooaIlIOlI cooIIirot agRrioI foi JIIIÇÜ 1IO 8IbdIo péviode BuzE.
• nalcnslo no campo, que II1Ic<:edc- \io que Oruziuo JIQdod cumprir I '
ram I quedl de BruOlo de Arlújo DlCtI de.-.r411 mil famlJiu em'
Nelodoàrgo.
"
1!}9j.
"Faço WIl apelo: é bota de hlll1llOCa~ - O pedido de In!JIII'
oil, de deaarmamcoto de esplritos. •foi recdlidoçOlll~ PC\O\Q'"'
Quem ICID JDIIiI de 60 IDOI, como CII, IJillClitc da ~ I otllll:loul!
lIbe que a radiealinçio nlo leva I .
Trabal~'" Aplc:ultura, ,
Dada. Só prejudica olluia pobres",
~
l l i - o p r e s i d m l e . . ~'ACullacaloéloucadeaaeditar'
• Segundo Fernando Henrique, a DeSIIIn!pa. A..-ao.o t:IDIpol6,'
de Grauiano oolncra é um
lICabar qUllldo a retorma Icdrfa
Iinal de que o govemo eati dispoolO I fOI' conclulda. Quem ead Km l«rlI
dialogar com todoa OI actores di.... VIi COIlIillUlllnvadiado, mesmo ICIII

.Po .... doton.l+'
•
: o prcside~ Femmdo \lcnrique

.so.
:PrIDci8co

;.-nç.

,

--4!l

_

o chefe do Cenlro de Infonnações

do ExércIto. general de Brig~da
Claudio Bubosa Figueiredo. é um
defensor da reforma agriria: Ele afirmou isso ontem. em scssio seetela
da Comissio de Defesa Nacional 'do

Senado.
"Quero dizer que. como cidadilo
brasileiro. sou a favor da reforjlla
Igriria" , dcclarOll o general. para
eapanto e regozijo de alguna parlameDlucs.
.
O general AlbenoCardoso, chef!:
do Gabinele Militar d. Presid~riçia
da República, também participoU di>
debale.
'
"Não se pode Iralar a questão da
reform~ a~rária como uma dispula
enUe direita e esquerda", fn~oll
Cardoso.
..
Audiência - O minislro do E~ércilo. Zenildo Lucena, não se roumu
ontem com o JIder do Pf na Câmaia,
deputado laques Wagner (BA), para
Iralar do problema dos sem-Ierm.
A audiência foi adiada porque O
minislro queria se informar melh"r
sobre o ",!sunlo e evllar tratar de ",forma agrána exalllnente no dia da posse do novo presidenlc do Ir>cra. (CF)

. '.

dodadc.

.'1idcAIIça, . - ;quo JÜnIU6Il1 toaD.. "Por isso, lodos lêm que acellaro delnVldir",ia*ificou.
.
lIi'lolO, Tem que contiauu rcela- ,. UIbIao nIo JlOUPOU crítícas ao exPIDOO. reiviJldicando, I0Il COI11 uma 'prcsidellte da CoDlag: "Ele alo fe~
;ooa- diferenle: rec:onhocendo que 1IIlda. Os _ _1ItOI j' e~v_
Il seu ÍJlIer\OCIIlOl' nIo e." de má-f~, palIltlII DO JO~emo de IlIDIIC Fran_hec:endo que o F~emo quer Ie- co",1fimIou.
NJlver OI problemas' ,alegou.
MM elo reconheceu, na noioeaçlo
•• SoII1ÇÕeS - Em seguida, ele lem- deGnu:iloo, wna "iInaIizaçio podbrou que o slmbolo de sua clUllpallba tiva" do &OYeIIIO DO traio da reforma
Ileiloral foi a mio e5pllmada. "Ago- lpWia.
ia vamos adOlaC o slmbolo d. mio . "M.. vamo. cOGlinuar reivindipodâu.
.~ COIlIinuar cobrando" ,IViJou.
.

Ilhida",

DESAPROPRIAÇÕES

• :

1Uonna agrana;

m

-
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Presidente promete liberar verba
C.lson Franco

Do .cppo do CQrMio
O presldell!e Fer1Mndo Henrique

~"'il'

• ~lt~!J" ..ói(!(i'!H~{~.
","~'.f ..~ I ',' ,~,\~ .... ' 1.'&. ""p

mo dia. terça-feira, com as presenças de Francisco Grauiaoo e do minislro do Gabinete Civil, Clovia
Cuvalho. AI~m de Divaldo Russo,
lambém convidado por Fernando

CardOIo lllIqIveu .-o_Dal
.... a cdildiIêIo cfo'procealO de te;.
.•' HCllri4ue,
'
"~',,~}-~p;,!(n "'P'f>'l!'
~. . . . .....,.... .1IIéIlno I
lIaJa - O presidente abriu a reu-

ai.

·:·lí.{. J',~ ~'~I/".·t.4.t

·pdI~.~onnp,dl

n do CIIlIIprir. p.omel.. de .._
.Iar 40 mil fllll4lu de lraba1hadorca

.>

nli':"
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i, iI ;f",\tJ:/.}'\
_IDO,
." \ . . • ." .. ~'" .t·
foi ilSO qIIC Fe1'pando Henrique
;.,'ú;,
fJ·'
.;;-1";",.
,".}:~ l
di_ao~daCooCaI,Fua.
eiac:o Ud!Iao, IlIlO u-preaideote do
.
'
• '".
~ f ..
/~
lJIcra. Osvaldo Ruuo, Dl6ItlJDa terça-feira, DO Pal6cio do P1.....Io.
"O 0<ÇIl1ICIlI0 aio ~ problema",
.m- Qpresldcnlc, CjI!IIIdo Uiba- çlo dos Trabalhadores da AgriculDO Ibe disse que a refoima agrArla, .
luta, estava no Rio Grande do Notte
além de lerrl, exile 11111110. reeur-

.

101,

•

UrJeale -

•

De acordo com Fer-

naDdo Henrique, nio falllrio !\lCur"o Incra tenha capacidadc opcrIICiooal para gaslU bem
o dinheiro",
101, desde que

Francilco Urbano, da Confedera-

..

qUlndo recebeu 11m lelefonema de
Francisco Orazzia"". chefe de Gabinete de FemaOOo Henrique.
"O presidenle que< falar com voeS", disse GruziallO. "fi tem que

"r/wje. ~ urgenle".
O encontro foi realizado no me.-

ailo garantindo que eslava mUilO
preocupado com o uivei de len.1o
110 campo.
O presidenle da Conlag disse a
Fernando Henrique que oa conllilOl
eslavam sendo mediados Das porteiras das fazendas e que, nessa .lIuaçio. "a negociaçilo se faz na bala" .
O presidenle i1úonnou que eslava
converslllldo com todas as fo",as putiticas ligadas ao problema para, secundo ele, "desannar os espíritos" .
Osvaldo Russo .ugeriu a Fernando Henrique o estubdcl.:lmento de
uma ligação direta do Incra com a
Presi~lICia da República.
O ministro Clovis Carvalho foi
conlra. Fernando Henrique ",:!Olveu
o problema nome.mlo o seu chefe
de Oahinete (1ar~ o Inrr...

Colono morre
enforcado

o

§'O
~

I'§
O
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Ponlal do Paranapaneml ISP)
-

Aparecido Ferreira de Souza,

um dos niai, antigos. coJonosis·
"ntodos na reiilo de Pontal do Pab1Iapanema. amanheceu enforcado
ontem. A nollcia só foi coofrrmalla
• noile pelo comando do Movimenlo dos Sem-Terra.
. Segundo os coordenadores, do
acampamenlo, Aparecido, que tinha 49 anos de idade, linha problema. menlais. lanlo que era conhecido como "Cido Louco'.

Toda vez que entrava em cri'se,
cala em depressão, roclamandu de
Deus, dus governos e da iRJustu;.:r.
Nlo tinha inimigos. o que faz o
comando dos sem-lerra supor 'lue
se tralou de suicldlO. O corpo de
Cido Louco fui sepulludo ontem à
tarde, em Mirante do Paranapancma.
A Polida CiVil Hlstaurou inque·
rito para apurar a l'aU~il de sua murte - se foí realmcnle suicídIO-OU
homiold"•.
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L. v~pn:sidcniêdo pertido diz que a refonna agrária "só sai se houver luta" c anuncia uma camoanba nacional
• ~ PAUto _ o PT dccidill
assumirumaltitlldemailalIf:lSÍ'
va DI luta pela reforma .pána e
vai lIuçar uma campanba Daàona! tolD o .poio de oulros partidos e politil:os de csquelda. Desla
form., pretende forlaleter sua
lIuação como o braÇD polilico
dos movimentos em delêsa doi
Sem-terra, COalO o Movillelto
dos Sem·Tem (MST). a Confedetação Nacional dos Trabalha·
cIoRI OI Apicultura (Cootall. a
Comi. PuIonI da Tem (lipda à IIRia Católica) e .té lIl/lSllIll
movimclltos de Cllllho evaqélico.
, MA reforma .pári. só sai se
houver luta. O MST tem lodo o
lI05SO apoio", disse o 10.vil:e-pre'SSdelle do paRido, LuIS Dulci.
Ele coDfItlllOll que o PT.póia as
OCUplÇõeS de 1ettl."t preciso
·.oalisar os CISOI, mas lIÓS _
solidários 00llI essa luta. O PT
co apoiado poIiÔCllllClllC esses
movimenIOl."
:. O Direlório Nacional, em reu.
'.
c__ ~_
.
mIO rea~ o~tem, .nllllClOU
que o partido VII dd1apr uma
campanha nacional pela reforma
Ulária • Oi primeirOl atos serão
tnliudOl no Rio Grande do Sul
, Pe
buco de
de d
~ em 111III1
DItO
uu
~~
UIIII das principais queixas do
partido é que o 1 0 - não vem
.

o

aaprindo. lIIClI que promelCII.
o orç.mento ,destelno previa
cm:a de RS I bilhio para U5elItar
40.000 familias, DIIS só foram li·
berados RS 32,9 milhões e 'SSClI'
tadas lII/lIIOS de IS.OOO fammas.
SeJlllldo o MovimeDlo dos Sem·
Terra em 22estado1, 22.S21 fami·
611 aperam pela reflltllllalJÓria
à m.reem de estr.das ou em
1CIDIpIIIlen10l prccírioI. Em lOdo o pais, há cerca de 4,8 milhões
de fallliliasde scm-terra.
11ImI- Os pctistas duvidam
dos dados divulpdos pelo IDSIi·
tuto NIICioul de Coloaizaçio e
Reforma Aplria (laera) sobre o
C\IItO de asseatameato de ... fa.
milil DO campo: de RS 40.000. O
MSTcaIculaqueops(olliopusede RS 16.000.
Olllrapropostadopartidoéde
que o BaICO'do lasi1 execute as
dividasdoll.276I111ioRsdevedores do sctlX nual e que CSIU ter.
rll sejam lraosferidu 10 Incra
para serem Cll\1reJUCS' famiIias de
I balhado
. Nio r. •
ra
res l1II'IIS. ••01 por
IICISO que o PT antlllClOll esA
campanlaa .gora. "NOI úllimos
20 aDOS esse é o _ t o em que
a qucstio agtíria alá mais prcsente OI coaseiêDcia da socieda.
de" ............ 1'\0..... 1embIIIIdo os
.~~
198 ooaJ1itos por tem, que avo&vem quase 32.000 famílias.
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Fazendeu·os vao reDUlr
-0sAo PAULO - O fazendeiro
'José Anlollio Ávila, coordenador
em MaIo Gr05lO da Comissão de
-Befesa da ProIlriedade (criada OI
semana passada pela Confedera.
çio Nacional da Aericullura
(eNA) para faur frente às inva·
sõcsl, disse que MO~llo. dos
Sem·Tma (MSl) esta oTga1lllln·
do a lICI!~ de ciuco fazendas
DO mUDICIJllo ~ Pedra Preta'. a
cerca de ~ q~iIô~ros de CUia.
~. "As I!'vasoes Ja f~m anun·
aa~SDall1ljlRl1Sl por bispos que
aJlOlllD os ~'Ierra.~.
,ram • DODIl!W IS pr
.'
i1irmou Ávila. A!ifazendas VISada~, seauodo ele,sao•• ~ta Te-.
.. ~Z1nh~ Santa ~ICI, ~nto
~_nlonl!, do Jungue, Paullsla e
~ J~do Povo.
•.
• Avila espllCOU, que esll onen·
I~~O ~ fllllClldc:.IRlI •. enlra~
"" IUSIIÇI com o,Interdito prolbi.
lório, uma medida cautelar em
que a justiça é aciOllada no... dar
.
• .......-.
gardnua de pro~o as P!Opt»
dades. O f~lro, que DlO des.
carla a posslbil~de de acon!iC-Jltar a conl~ataç!o de guardas,
~S>C que ali Invasoe.\ contam oom
.. .
'''. a~lIo. do ~~ e são IIldu"!da'
~r LUIZ Inaeto Lula da Silva,
~-presidcnte do PT: "O Lula deu

declarações induzindo os sem-ler·
ra a iGvadir", afirmou, referindose • uma enlmisla, DI _ O I
passada, em que Lula disse que,
diantedamorosidadedogoverno,
resta aOl CIIIlJIOIICSCS a a1temlli·
va de ocupar as I/lm$ improdulivaso
"Nós Dio vamos cair nessa. O
problcmafundiírionãoéllOSSO",
rea&iu o praideote da CNA, AI'
tõnia de SaIw. ao advertir que, se
Dio lomar providàK:iu. o JOV«'
110 acabalá jopndo fa=deiros
oontra os ICID-terra. "Invasão é
WIl proIJIcma do SOvemo. Mais
cedo'OIIllWstardeOlfazendeil'Ol
via
dR to
!
..... Sal. SeJIIIIdo·
CNA, o probIcrna telIde a se 'arav~r porque es!~ IUmClllando o
numero de familias scnHerra.
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Negros querem
posse de terra
sAo PAULO - Representames
da Boa Vi:lla, uma das 21 comuni·
dades negras remanescentes de quilombos que vivem às margen!i do
Rio Trombelas, IW Pará, pedirão
amanhã, em Brasilia, a lilulação
imediata de SUl!i tC1Tas ao presidenle do Inslilulo Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lpcrJI.
Omitio <Ie Araújo Nela.
A emissão do lilulo é previslo
pela Consliluição de 19MB, que garanle a propriedade definitiva aos
rem.ne.cenles de quilombos que
comprovadamenle permanecem
DIS Iena!i deixadas pelos CSCtIVD!i.
A reivindicação está sendo feita em
nome da Associação das Comunidades RemaDCSCellles dos Quilombos do Município de Oriximiná,
fundada em 1989.
Segundo a anlropóloga Lúci"
Andr&del coordenadora da Comissão Pró-Indio de São Paulo, que fez
o Ievanaamenlo da área, cerca de
6. SIlO pessoas vivem nas comuDldades negras dos riO!i Trombetas, Cumini, Acapu e Erepecuru. As
munidadC$ sofrt'lll pre.sõcs de madeireiras, mmcraduras e falClldfiros que dispul:lm !iuas Icrras,

m-

~los
sem-terra
·'Oie '
'M If

5

sAOPAUto-O~de

M~todOlTra~~R~

rJis Sem- Terra (MS'I), OI capiUl.
A ~1lIIÍilI scd ptiblica.

! SepDcIo lS:iCISOI'CS do sccretàrio
t1e JWliça, qll/l JlU'OU • maahi de
lia. . relllli40 COIII '"-ioot cio
Imlitato de Tenas do Estado de
~o

Paulo (ltesp) discllindo a
qUCSlio, o IOI'CnIO precisa de tempo para reiYilldicar a poasc das ter·
ras dcvoIulas, calculai as indeniza·
çõc:s a _
paPl por beofeiIoriaI,

dividir as aJebas e cadastrar os caloDOS que scrio beneficiados pela
reforma agdria.

Ac:anapameatos - O proc:a10 selá lento e supõe. desmobiliza:

çào dos acampamentos dos semlertd. Cerca de 1.200 famílias eslão
acampadas em barracas de lona. hi
seis meses, OI Famlda Haroldina.
uma das 12 ocupadas.
"Se aio Ibr para assinar nada, a
pite _ vai à reunião", aullllCio1l
11II doi coordenadores estaduais do
M5T, Valmir Rodrigues Chaves,
lembrando que. nllDl euconlro r/ll·
izado 110 inicio do mês, SanID!i Júaior promelelI "baler o martelo"
OI n:llllião de amanbi. "Sem assen·
tamento, as ocupações vão COIlIi11"", afirmou Chaves, lXIDfinnaDdo I ameaça do Iider dos sem-terra
110 Pontal do Paraaapancma, José
Raiaba Júnior.

.0,

Na semlDI pusada, RainhÍ disse que o movimeDlo vai OCIII* todas as J'uClIdas da
para c0meçar o plantio. se o JOVClflIO lIio
l'eSÓher Joco o problema. Se os
fazcDdeiros se .rmarem COIlIra as
ocupações, advertiu, "eles via mor·
m' com 11 suas prilprias armas,
porque para cada ação ddes baVCli
uma n:açio".
l
Chaves infornlOU que RilÕhI e
mais lIês coordenadores do MST
l i região do Poatal do Paranapa_
estio com viaaem marcada
para participar da reuniio em São
Paulo. mas Dio vão c:ompar=r, !ic:
• Justiça decn:tar a prisão pmoenli.
v~ deles. A prisão foi Jkdida. na
semaOl passada, pelo ddepdo de
Mira.le do ParaolpanUla. EI,
loIIato Sanc1Ies, que presidi1l o
o

inquérito sobre • ocupação de três
fucndu, Da madrugada de 26 de
lJOIIo. O delepdo pediu. priião
de Rainha e de DIIlS 13 mililanlcs
do IIlOVÍl1k:IlIO, por fUlmaçio de
quadrilba, incéndio criminoso e
destruição de propriedades.
Dnastaçio - O deputado
C!iladual José Zico Prado. do PT.
que visilou o Miralte do Paraoàpa.
nema junto com o praidente de seu
partido, José Dirceu, DI úllima sexta-feira, acredita que a prisão aio
ieIi decretada. "Se .1JUém tem de
ser acusado por incendiar matas e
pastagens .Ii Ão D!i f_ndeirO$,
que vêm devastando ludo". afiro
mou o deputado.
PRtIo vai prOjlOl' que o governo
lbapropric: todas as ín:as do 11°
perimelro (corres~ a 66 mil

....o

$

00

CoDfiuio pública
A troca de comandante da Polícia Militar de Rondônia repl'Oenta uma confiuão públi.
ca de que o .overno do utado
de Rondônia errou na utraté'~a adotada para a Fazenda
Santa EIina, no município de
Corumbiara. O coronel We.
Uiopon Luíz de Barro. foi apeado do ~o de forma sumá.
ria" antes de que fosse feita
qualquer invutigação Robre o
aconteceu naquelas bano

'~

~

;~.

....
00

3::.

Novos _ntamentoa
O assentamento de apenas
2.800 famílias de sem terra no
eetado de Rondônia, IIDUDcia.
do pel~prelJidentenacional do
mera Basílio de Araujo Neto
nio aolucionam todos os pro.
blemas agrários no estado. Estima·se que pelo menos 20 mil
famílias estejam a espera de
módulos rurais no estado, e
outros conflitos estão prestes a
acontecer. nas regiões de Coso
ta Marques. Vale do Guaporé.
e de Buritis. região de Campo
Novo de Rondônia.

Covas promete solução em 15 meses
São Paulo. Mirio Covas; aio tem
soluçio imediata para • lituaçio
dos sem-terra DO PolItaI do Pa_·
panema, mas vai propor IIID c:roooarama de mcdídas. _Iomadu
lOS próaimos 1S - . A ~
scrà apresentada pelo secretário ClIladual de Jllstiça. Belisário dos
Sanlos Júnior. às Ilh de amaahi.
numa .lIdiêocia COIQ fazeodeirOI,
deputados, prefeilOl e militantes do

!ll!!L_

hectares no município de Mirante
do Paranapanema) para iniciu OI
'sienlamenlos. A!i lerras foram
oonsidcrada!i de~olula!i ~ declara·
da~ de propnedade do eslado, pur
sent~n~a jutlicial, em 1958, mas
cOlltinuJram nas mãos de glilelro!i.
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Uma comissão fonnada pelo delegado Sérgio Máximo e por represenrantes da Prefeitura de Santana do Araguaia (PA) e do Sindicato Rural informou ontem que
mais seis corpos foram encontrados na fazenda Manab.
Com essa informação chega a
nove o número de monos no conflito ocorrido sábadG, enm: posseiros e empregados da fazenda.
Dois médicos legistas de Belém
devem chegar hoje a Santana do
Araguaia para fazer o exame dos
corpos na fazenda.
No dia 5 de agosto. cerca de
180 trabalhadores que teriam sido
contratados por Francisco Andrade
das Chagas entraram em confronto
com 150 posseiros que invadiram
pane da fazenda há pelo menos
um ano. Os posseiros acusam os
traba1hadores de terem invadido a
úea ocupada por eles.
Depois do confronto. segundo a
polícia. os posseiros bloquearam a

v---ração dos Traba1hadores na Agri-

CJiUcKW• .,CISW'UU .....

""""6'''

cultural, o bloqueio está sendo feito pelos trabalhadores.
O delegado Sérgio Máximo está
tenrando negociar com os posseiros a entrada da polícia na fazenda
para levantar o número exato de
monos. resgatar os corpos e socorrer os feridos. Há informações de
que corpos teriam sido enterrados.
A informação da Fetagrl é que
12 pessoas morreram -9 posseiros e 3 empregados.
Segundo infonnações da Prefeitura de Santana, pode haver 17
monos. A prefeitura não tem levantamento do número de feridos.
O vereador Francisco Andrade
das Chagas. que é acusado de ter
provocado o conflito. foi preso em
flagrante sábado. Por segurança,
foi transferido para Conceição do
Araguaia, a 300 km de distância.
Chagas tem um escritório de recrutamento de trabalhadores temporários. Ele foi procurado pela
Agência Folha. mas a polícia não
permite que atenda o telefone.

Propriedade no
MTéocupada
por sem-terra
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Jobim, quer que o juiz Glodner
Paoleno seja afastado do cargo até
a conclusão das investigações s0bre o confronto de Corumbiara.
A OAB (Ordem dos Advogados
do Brasil) e a Comissão de Direitos Humanos da CAmara responsabilizam Paoleno pelo conflito.
Ele determinou o despejo dos
sem-terra, apesar do risco de confronto.
O CDDPH (Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa Humana,
do Ministério da Justiça decidirá
se a Polícia Federal será o órgão
responsável pela apuração de responsabilidades. A reunião em que
o conselho decidirá o assunto ainda não tem data definida.
O ministro da Agricultura. José
Eduardo de Andrade Vieira, disse
ontem que "o ministério não tem
nenbuma responsabilidade" no
massacre de posseiros.
"Nada justifica a invasão. como
nada justifica as mortes. Os dois
atos merecem condenação", afirmou Andrade Vieira.

manaantc-geraJ ua ruu... .la

.U.~.I._

de Rondônia. coronel We1lington
Luiz de Barros Silva, acusou ontem os sem-terra e as organizações
que os apóiam de "estarem mventando mentiras para tentar desacreditar o trabalho sério da PM 'de
Rondônia".
Barros Silva disse que já sur.gJram histórias "como esse papo de
excesso. tomua e execuções (assassillltoS)" .

Ele &fInDOU que as investigaç6e'!;
do IPM (Inquérito Policial Militar!
e do inquérito da Polícia Civil irão
mostrar "que foi tudo estritamente
dentro da lei".
Sobre a al:inna.ção do promotbr
de Colorado do Oeste, ElíGio Almeida e Silva, que apontou 'excesc
50s" da PM no cumprimento'i!a
ação de desocupação da fazenda.
Barros Silva disse que esperaria b
fim dos inquéritos para opinar.
O coronel Barros Silva negou
tambl!m tonuras e assassinatos 'de
sem-terra. "Nada disso aconte-

ceu". afirmou.

Morador ferido desaparece:
Da Agklcia Folha. em Vilhena

O prefeito de Corumbiara. Arnaldo Carlos Teco da Silva
(PSDB), e os vereadores Fersaio
Andrade (PMDB) e Manoel Mag~ (PI'B) denunciaram o desapareCimento de Sérgio Rodrigues
Gomes. 24. morador da cidade.
Ele foi visto pela última vez
quando estava sendo transportado
pela PM do local do confronto para o ginásio de Esportes de Colorado do Oeste, onde ficaram instaladas os presos após o confronto.
Andrade, que estava no local do
enfrc:ntament?, foi ch~o por
Sérgio. Ele disse que fOI unpedido
pela PM de chegar ao rapaz. "que
estava ferido e acabou apanhando
dos policiais por pedir socorro".

Da Acftia FoIhI.lIII úmpo GI1lIde

Cerca de 2.500 pessoas (1.100
famllias) sem tma ocuparam ontem a fazenda Aliança, a 17 km de
Pedra Preta (M11.
Segundo informações do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que orgllIÚZOu a ocupação. a fazenda teria 5.900 hec:w'es e pertenceria a Flávio Teles de Menezes.
de Araçaroba (SP).
A Agência Folha tentou falar
com Menezes, mas funcionários
disseram que ele estava viajando.

PT decide deixar o govern<ii
Da Ag6ncla Folha
A Executiva Estadual do PT de
Rondônia decidiu ontem romper
com o governo de Valdir Raupp
(PMDB). Seis petistas que ocupavam cargos de confiança colocaram seus cargos à disposição. A
decisão foi aceita pelo governador
Valdir Raupp.
O presidente do PT no Estado.
Eduardo Valverde, disse que o PT
ficaria com "posiçio insustentável" junto à população, caso decio
disse continuar no governo após o
conflito de Corumbiara.
Ele &fInDOU que o partido. que
detém a Secretaria de Agricultura
e Reforma Agrária. estava diretamente ligado lOS IICOrtteCimentos.

"'a"

"Nunca concordamos com ~
do governo de mandar a pol~
para o local. no meio de um pf»i
cesso de negociação". afirmDll
Valverde.
t:~
O governador exonerou. P'gl
"falta de fidelidade". o secret5dã
de Agricultura e Refonna Ag~
Osvaldo PitalUIZa. do PT.
:~
De acordo ~om sua assessorii
Raupp &fInDOU que o secretário
descumpnu ordens ao incentivai:
os sem·terra a pennanecer na' fa~
zenda Santa Elina.
.
O ex·secretário de PlanejamentQ
Emerson Teixeira disse que o pt
continuará colaborando com o gti;
vemo de Rondônia. mas. d~
para frente. numa posição . 'lIla:R
critica".
.

O pai de Sérgio. Raimundo

Qo;-

mes. disse acreditar que a PM ~

de ter "matado o garoto e de~
recido com seu corpo".
Raimundo é morador de EC!>
rumbiara e trabalha como administrador de fazendas. .
A OAB-Rondônia e a CPT (Ciomissão Pastoral da Terral estimllm
que haja mais de 30 pessoas déi~i
parecidas desde o confronto. ,'.'
Até a tarde de ontem. o gov~
de Rondônia não sabia infonnar
em que laboratório seriam feitos
os exames dos ossos carbonizados
encontrados na fazenda Santa Elina pelo bispo de Guajará Mirim,
d. Geraldo Verdier. Os ossos f,o-;
ram achados em quatro fogueiraS..
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FAZENDA mIÂNGJJLO

Pistoleiros ferem Sem Terra
As vítimas acusam 08

fazouleiros de
contratarem jagunços
para defender suas
terras

J

i-Paraná (da lucur..l) •
Uma pellOa ficou ferida durante cen1lito na Linha 202 .m
ma da fazenda TriAngulo, en·
volvendo um grupo invuor e
piltoleirol, na madrugada de
ontem. EII" informaçõea alo
do BoI.tim da Polícia Militar de
Ouro Preto do Oeate. Mu. a VÍtima. Adelcimar Cabral de Souza. 25 anOl, que' irmlo do vereador
"',JIf~ Nelaon
tadúm Cabral de
~
dir
Souza. de
mq
• Vale do
~." Parafao.
também
foi entrevistado cem excluaividade pelo DiáriD dJI ÂJIJ8'Õo
IIÚI.

A fazenda TriAngulo foi invadi.
da no último dia 7 por cerca de
190 famíliu do Movimento Sem
Terra (MST). que ..tio ocupando, entretanto, ma na Linha
203, a qual afirmam eltar 11m
documentaçlo. O MST diz nlo
participar de..a • de outrae
açõel que vem acentecendo em
áreu documentadu da propriedade e afirma que enu iDva·
aõea tem lido incentlvado por
politicoa 10000a que querem se
aproveitar da aitUlçlo. Af_nda se eatende du linhu 201 a
206.
Squndo hilt6ria de Souza. ele
e maia 24 pellOU pretendiam
invadir a razenda, entretanto.
devido à presença de nove homena armadoa na propriedad••
o IJ'UPO acabou nio sell\liDdo

'Eles foram lá
para matar mesmo'
WIWAM FRANÇA
_

ospocIIla Godnoa

IMST acusa políticos iIl"Área.~
da União"!
I
..~__ ~ ~- _p,ao.bili'.r,;-:...J'.'-- d a '
O......-..._
VI1I lia P
toS.
quo .... _ _u. 0 . - . rrupo
ILiDIIa

nadYOfÍáOJoNOrlandoMu

ftIÜO.prblti_tll

I

=.10.
:=.::.q::.===

I

'-'rUa. da CoIlliuAo Puton!
IdaTerralCP'1'J _D1~
rietúlDI da ~
.,u _ _ IA
.P
.
\ d. Clllltr&tarlm ].IWlÇOl para
i protallr ...... invadida porrai m1liu da Sem 'lJrra. A Federa·

II

!

== I

I

~ doa Trabalhoa na Apicultu.
ra IFItafrOI. ~ ~ 1UDiI (utou a "'1JlIl~ coniIito oeor-

I rido na última <iuarta.faira. na

;:~::== ':~~.
I
linha 20~. Bac-It alDtideda:
ca
I _paraocuJIVllocaIonclonoola_.na203·.<Ctl_~-' Uma I .'rioliaciallOd- tomar _
I ou.... 1Owu-.. tini auIo iIIclualft mareacla para rlomu1....
minho. CI",! um~ 10l uçlo nio

1 Souza l1IrIlIleu que o '""'" JlOIlaeo llAo in<:onuyou o rrupo I iIInc1ir • Triin.
I ...... que I _
..... poI' . .n'" pr6pnI do rrupo. quo ..... Qnhl - - " t I >
, ilo que I
tiocumaIltada.
1 Para
I viaitl cio um ollcIaJ da"~ .. 10caI do
•

:

=.
!':;':Íoo~ST' iril~:~~'=..:l~.;.••~::

a'.

lOJa tomadalll1adiatamente. Be-

lUDdo o adqado do CPl'.

tqro .nVlOU ao juiz G1a.- Ant4nio, da Comarca da Ouro Pra-

to do CleIte. ollcio ~ a
COII~ d. tI'OpU miIi~
i para evitar o confronto annado

II

! lucliiDCi. do prUimo dil e. "El. quo pocIiu quo ai..... do n/lO o __panhuI ao 1* quo I funçao dolo I n clallnir _
v.. Htlr na
iuati6alu.
, O adYOPdo da fuonda TrianllU1o. Ed.aldo MInI... do Oli..... tIIIlilaa foi I

1OUJll"'·.

:• qualquor
:"=:'~~n,::=~aI::~~~::'-::~1~t':ih'~20't:..no::
fonnl. o III'Wtl> da .... p.... fOI aamr.1O pnmar ,,"lo -Pllto *11'''' I

; na I'IIÜO da GI.ba Santa Roae.
IAadllU ...tidadea~_ _ que
' U tan'U do da Uniio • ~
ficar eom. oe poIJMlI'OL

adiante e permaneeeu no lote do rupio pela perna de um irmio
pa1 da vitima. localizado DI dimeu. uma outra furou o cha·
viaa cem a TrilngWo. Um doe péu de um que também eatava
integrantea do grupo de colonos. com agente". relatou. Ele diz
conhecido cemo Nêgo Baiano· ainda que oa piatoleirol chegaque jé havia entrado e ocupado ram a le aproximar do lote do
um terreno na
pai dele. mal
propnedade há
"Eu recebi doia
acabaram re·
diu. tendo injtornando para
dado incl11llive
tiro.tI, primeiro no a fazenda.
algunl traba·
braço esquerdo e Souza afirma
lhoa no local •
.3
•
que ele e os
resolveu ir até
uepo16 na per:aa
companheirol
onde eatavam
esquerda"
nio eltavam
oa. homena •
.rmadol. "A
pecür para pe.
genta Dia tinha.
IV u ferramental que havia nem uma faca na cmtura e mead.indo lá. OI piatoleirol no mo que a genta tive... alguma
entanto, nlo o deixaram falar e arma Dio topana enfrentar el..
começaram a atirar. "Eu recebi
porque a gente quer a terra.
doil tirol. pnmeiro no braço mu nlo morrer para iuo", diaeaquardo • depoia DI perna ea- li.
querda. Uma bala pauou de O Sem Terra fala que, aegundo

centaram para ele, OI h _
que eatlo na fazenda chepram
por volta da meia-uclte
terça para quarta-feira e fu ainda lU:UAçõea. "Um dOi piIItol.iroa eu l'8COnhlei, é um cara CF.'
trabalha DI fazenda, conhecido
como Wueon. Além diuo tem
uma caaa na fazenda a6 para o
peuoal ficar". afirmL
Ele fala também que o ,rupo
resolveu entrar na área porque
tinha conhecimento de "'riu
pellOu que jé tinham feito o
meamo. "Já tinha ouvido falar
, de'1Jluita pnta que entrau na
201.202, entlo a ,.nta quis
entrar tambám para c:oDMCUÜ'
um pedacinho de terra", _ .
me Souza. Segundo c:aatou. talvez agora el. parta para o local
onde OI mambroa dO MST eetlo
acampadoe.

. da JuauÇa. rnoIvtr a quatio peiDe trimlt......1.... UMl\U'Du.

Depois de 12 bcII'IIs 011 rm do
Hospilll1 de Urgenciu de GoiiDill.
ell: disse • FoIh.. OOIem pelll mllnhl. que petlu em deiXIIT o Movi·
menta dos Sem-retRo mllS aio
desistI: de ler tem JIIIl'II plllOtIIT.
Folha· Como foi li _ t o

dotJrotao?
AbadJo .tl~. de Araújo - Eu

em cimll da p0nte. e eles cheglll'lJll IlIICIIlldo, atirando. Era WIU meia-noite.

estaVI dormindo

O lavrador Ablldio Alves de
A1'IIújo. 31. pensou que "ia explodir" quando. no chão. alvejlldo
por um ciro di! escopelll que lhe
IlOOU 18 rombos no corpo. ouviu
um policill1 sugerir que eTII JIIIl'II
mau-lo de vez.
É o próprio Araújo quem mllllll
• FoIJuIlI .tIIl~ que diz ter sofrido. Ele é iDlegranre do grupo de
sem-tetR que OCUpaVII ponre em
NovlI Xllvantinll. Ele passou por
WIU cirurgill de oito bons JIIIl'II m·
tinr ~tos da bll/II CII1i1Ne 12
dos rins. mrestlno e pincn:as. ~u
esllldo cliDÍco é SIIt1sflllÓrio.

1__

'••
. do
poIo que
_Ilado
DA
11l11li& _
cIocwaaIItaÇto. - .
da 2.100 bac.
....... h_ti>. ~"""loca1a.1* oponum..... um UICOIl 1Ilio _
I
I ra- ~ lia ou..................DtIàu • u _ . Ilwlidaa. I
- - ocuJlllldO". l1IrIlIleu lloIcbior Viana ~-. ebeIaDdD I CItar o ... I
I ...... N'" Cabral da ao..... da Valo do ParalIo. umU do ú.Di.. foriIIo 010
n.Linha202Jadnoha_ _ dolOO_InaIalodu, .... ,
JlO!' "'" ~ Iicacloa 10 NST a ocupaçao 100II_ do forma d _ u d a I
• dIapo.... "O _1IItI> quor divu!pJ' quo D.IAI _ U . I ...... quo OI""~a'l
G_

FoIIu. EIs,,-?
Araújo • O pessoal da Polícia
Rodoviária Federal. Estava escUl'll.

mil eu vi o uniforme deles.

FoIluI· Quando o 51'. ouriu 05
tirm. li que fez'!
Araújo - Eu corri e daí levei o
UIO nas COSIllS. O tiro me jogou a

uns rrês metros.
FoIluI • O sr. foi MJCOITido lo-

",?
Ál'ItÚjo - Não. Um deles queril
me mirar. Pisaram nas minhas
costllS e faluam: "Vamos mallll'

i !

a.

ele". Pensei que ia explodir. mas
nào veio o tiro. Qemoraram de 10
a I S minulos para me socom:r.
Folha· O sr. estl~a anDlldo?
Araújn • Estava. Era um rev61·
_er calibre 38. quc CSlava numa
pochctc. Não che[!Uel a USilt.
Folha. & pudsR. li sr. tRm·

bim teria atirado'!
Anújo - Acho que não tinha
nem como. Tinha pouca arma.
uma._ quatro arma.~.
Folha. O que li sr. espera
altora'!
Anúj" - Quena que sais.. a
(erra. E que eles 10. que atiraraml
tossem a l!Onhcclmento da Jusuça.
Elcs foram lá para nlalllt mesmo. "
Folha ~ O sr. I'ai f:OIJtinuar no
;\lot'Íml:nlo dM SBn- TI:ITa?
Anújo • Acho que não. Não
'a~ à pena. Em Màto Gro'lSO. não
tem Id. 'Vou ficar com minha mãe.
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Dirigentes forçaram decisão

Contag Jul-~o 1995

~OLínCA .AGRíCOLA·;

Governo cria programa para
fortalecer a agric~tura f~ar
o Conselho Monetário Nacional aprovou, no dia 23
de agosto, a Resolução n' 2.191, que regulamenta o
acordo firmado entre o ministro da Agricultura, José
Eduardo Andrade Vieira, e a ~ no dia 18 de julho.
A rl!5Oluçjo, r.Jtifica o acordo e inRitui o Programa NiIcional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PronaO, que contempla a c1assificaçJo de mini e pequenos
produtores rurais, confonne proposta defendida pelos trabalhadores. A resoluçio fixa tarnbén regras diferencia·
das de financiamento ,para a agricultura familiar dentro
do Sistema Nacional;'de Crédito Rural.
Pela Resolução, no mínimo, 20% dos recursos da
exigibilidade bancária (compulsório sobre os depósitos
à vista) serão destinados ao financiamento de custeio e
investimento. O Ministério da Agricultura prev' que o
volume de recursos da exigibilidade poderá chegar a RS
380 milhões. Os limites de crédito para investimento
serão de RS 10 mil (individual) e RS 50 mil (coletivo).
julOl - A taxa de juros para os financiamentos
será de 16% ao ano com rebate de 4"10. Ou seja, os juros
cobrados serão de 12% anuais. No caso dos créditos
para jnvestimento, a taxa de juros será repactuada anualmente.
O sistema equivalêneia-ltFoduta será aplicado até
mesmo para as culturas e custeio pei;:\lário nio erotegi-

Quem é pequeno produtor
Conform~

o acordo. firmado entre o Ministério
da Agricultura e a Contag será classificado como
mini ou pequeno pródutor aquele que simultaneamente:
.
Q ~ora ~celade terra nio superior a 4

móClulos fiscáis, na condição de proprietário, p0sseiro, arrendatário, parceiro ou ocupante;
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dos pela Palmca de Garantia de Preço Mfnimo. No ato
da contrataç1o do empréstimo, o pequeno produtor p0derá escolher um produto enquadrado na PGPM para o
pagamento do mdito. As culturas protegidas pela PGPM
são algod1o, feijão, mandioca, atroz, mUlto, soja e tri·
go.
Proasro • O Conselho Monetário Nacional atendeu
ainda a uma outra reivindicaç10 dos trabalhadores rurais. Reduziu para 2% a taxa de aliSo ao Proagro (seguro agrfco/a) para todas as culturas. Anteriormente, essa
taxa de aliSo variava de 4,7% a 11,7%, atingindo até
mesmo os produtos que compõem a cesta básica de ali.
mentos.
Orpnizaçio. Os recursos da exigibilidade 510 controlados pelos bancos. Para evitar que sejam aiadas dificuldades aos mini e pequenos produtores rurais e apressar a liberação dos financiamentos, a Contag terá uma
audi&lcia com a Diretoria da Carteira de Crédito Rural
do Banco do Brasil e vai procurar negociar também com
os bancos privados.
Adireção da Contag já se reuniu com o ministro do
Trabalho, Paulo Paiva, e também com a Secretaria Executiva do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAn a fim de obter a Iiberaçio de recur.
sos do Fundo para o Pronaf.

Q utiliza trabalho direto e pessoal e da sua
famll~~, sem oferecer emprego permanente, sendo

permllldo o recursos eventual • ajuda de terceiros,

qu~o a natureza sazonal da atividade agrfcola

eXigir;

Q tenha 8O'Y. da retida familiar originária da
exploração agropecuária e/ou extrativista;

, ~ resida na propriedade ou em aglomerado
habitacional urbano ou rural próximo ao imóvel ex.
piorado.

Não foi nada fácil aos trabalhadores rurais conquIstarem regras claras que estabelecem uma política dlíerenciada e adequada à agricultura familiar. O govemo
levou mais de um mês para regulamentar o acorria asSInado com a Contag. Eessa regulamentação foi resulta.
do da capacidade de organização e de pressão dos trabalhadores.
. Na semana anterior a da edição da ResolUÇão 2.191
do Conseiho Monetário Nacional, cerca de 250 dirigentes sindicais, procedentes de todos os Estados, ficaram
em vigília no Ministério da Agricultura, juntamente com
a diretoria da Ccyllag. As dificuldades foram ainda mai~es ~c.Q!!junlura adversa: o Banco Central acabara
e Intervir no Bfnco Econ6mico.
Essa decisão feriu interesses políticos da base de sus·
tentação do Govemo no Congresso. A equipe econÕ01ica envolvida com a questão do Econômico não apresentava uma resposta definitiva às exigênCias dos trabalhadores.
Njo fosse a persistência dos dirigentes sindicais e a
disposição de ficarem acampados no Ministério da Agncultura nos dias 17 e 1Bde agosto, possivelmente o governo teria adiado, mais uma vez, uma importante decisão para os trabalhadores rurais.

Principais pontos da Resolução I
CJ Criaç10 do Programa Nacional de Fonaleci-

menta da Agricultura Familiar (Pronal);

CJ Classificação de mini e pequeno produtor
como exigia os trabalhadores;
CJ No mínimo, 20% da exigibilidade para custeio e investimento (cerca de RS 380 milhões);
CJ Njo há limite para o crédito de custeio;
CJ Taxa de juros de 12,.. ao ano;
CJ Taxa de aliSo ao Proagro de 2% para todas
as culturas;
CJ Equivaltncia produto para as culturas e cus·
teio pecuário nio protegidos pela PGPM.

Sindictzt.Ol farão credencÜlmento
Um dos principais avanços da negociaçio entre os
trabalhadores e o governo, na luta pela definição de
uma política agrícola diferenciada, é a participação
ativa dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais na identifica~ daqueles que serJo beneficiados com as novas
regras.
O Minist~ da Agricultura e Reforma Agrária irá
credenciar os STRs e as Empresas de Assistência Técnica e Extensio Rural (Ematm), que, por sua ve., terio ...
responsabilidade de dar a declaração de aptidio ao pr0dutor que se enquadrar na classificação de mini ou pequeno, conforme pr0p6s a Contag e está definido na
Resoluçio do Banco Central n' 2.191, aprovada pelo
Conselho Monetário Nacional'no último dia 23 de agosto.
'.

Procera aumenta para R$ 7.500
o Governo aceitou também proposta da Contag para
elevar o limite de financiamento do Programa Especial
de Crédito para a Reforma Agrária (Proceral. Pelo acordo firmado com o Ministério da Agricultura. este limite
passa de RS 3.192,00 para RS 7.500,QO, com ei1cargos
de 12% ao ano. Porém esta parte do acordo ainda não
foi regulamentada. Sobre esses financiamentos incidirá um rebate de 50% sobre o capital e sobre o saldo
devedor. Assim, ao con~ um crédito de RS 7.500,00.
o pequeno produtor irá pagar RS 3.250,00 com Juros de
6% ao ano.
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Do Sr. Deputado Fernando Gabelra, nos segulntes termos.
Requer a constltuiçAo de ComissAo
Especial para dar parecer ao Projeto de
Lei n!!.464, de 1995, que "estabelece crltérios de proteçAo e de integraçao social
aos portadores de deficiência e dá outras
providências".
Senh~r Preside~te:
,
O Projeto de,Lel ",º'464, de 199?, de autoria do
nobre Deputado VICe-Plres FrarICo, visa estabelecer,
par~ contextos, critérios de p~t~o ~ ~e integração
SOCIal aos portadores de defiCiência flslca e mental.
Entre os inúmeros aspectos abord'ados, tra!S ?e:
, - aprovaçã? .de planta~ de obras p~bhcas ou
pa~cliares, condicionada à Inclusão de Itens que
faCilitem de acesso daquelas pessoas;
- 'pa~cipação efetiva das p~oas portadoras
de d~ficlêrICla n?s eventos promovidos por clubes,
grêmiOS desportiVOS, casas de lazer, templos e outros;
- assistência no trânsito ao portador de deficiêrlCia;
- prioridade, por parte do Estado, no exame e
na concretização dos registros para fins de patenteação de inventos que pretendam atender aos problemas das pessoas portadoras de deficiência.
Apesar de sua abrangêrICia, a proposição em
epígrafe foi distribuída tão-somente à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação e à Comissão
de Seguridade Social e Famnia, cabendo apenas a
esta se manifestar quanto ao mérito da matéria.
Dados os aspectos acima mencionados, abordados no Projeto de Lei, entendemos que, em obediência ao Regimento Interno desta Casa, deveriam
se manifestar também quanto ao seu mérito a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, a Comissão de Viação e Transportes e a Comissão de Economia, Indústria e Comércio.
Desta forma, nos termos do art. 34, inciso 11, do
Regimento Interno, vimos requerer a V. Exª- a constituição de Comissão Especial para o estudo do assunto.
Sala das Sessões, em 3 de outubro de 1995. Deputado Fernando Gabeira.
Defiro, nos termos do art. 34, 11, do
RICD, da Comissão Especial para dar parecer sobre o Projeto de Lei nR 464, de 1995, a
ser. Integrada pelas seguintes Comissões:
Seguridade Social e Família, Economia, Indústria e Comércio, Desenvolvimento Urba-
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no e Interior, Viação e Transportes, Educação, Cultura e Desgastos e Constituição e
Justiça e de Redação. Oficie-se ao Requerente.
.
Em 17-10-95. - Luis Eduardo, Presldente.
..
.
Do Sr. Deputado Nilson Gibson, nos segulntes termos:
.
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, na conformidade do inc. I, do art. 139 clc o parágrafo único do
art. 142 a apensação das proposições em trâmite
que tratam sobre a prorrogação da norma legal
que estabelece preceito sobre o cálculo, a entrega
e o controle das liberações dos recursos dos Fundos de Participação (FPM) - Lei Complementar nR
74 de 30 de abril de 1993 - de autoria do Requerente e do ilustre Dep. Inocêncio Oliveira. (does.
juntos.)
Outrossim, esclarece a Vossa Excelência, que
às lideranças dos Partidos Polrticos com assento
nesta Casa estão pleiteando regime de urgência,
de modo a permitir mais rapidez na tramitação da
proposta.
Plenário da Casa, 21 setembro de 1995. - Deputado Nilson Gibson.
Atendido, consoante despacho de distribuição do PLP 57195. Arquive-se.
Em 17-10-95. - Ronaldo" Perim, 1ºVice-Presidente no exercício da Presidência.
Do Sr. Deputado Osvaldo Biolchi, nos
guintes termos:

se-

Sr. Presidente,
Na forma prevista no art. 142 do Regimento
Interno desta Casa, requeremos a V. Exª- se dispõe determinar apensação do PL ~ 944/95, que
"Regulamenta os planos de seguros de saúde, e
da outras providências.", ao PL IT2 4.425/94, que
"Proíbe a redução d~bertura de despesas com
tratamento de determinadas doenças em contratos
que asseguram atendimento médico hospitalar pelas empresas de seguro-saúde e assemelhados",
tendo em vista, como se percebe, tratarem de matérias vinculadas.
Sala das Sessões, 25 de setembro de 1995. Deputado Osvaldo Biolchi,
Defiro, a apensação do PL. ~ 944195
ao PL. ~ 4.425194, esclarecendo que a proposição apensada, embora de poder conclusiva das Comissões, seguirá o rito da proposição principal, passando a ser apreciada
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pelo Plenário da Casa. Oficie-se ao Requerente.
Em 17-10-95. - Lufs Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado Ricardo Rique, nos seguintestermos:
Comunico a V. Exª- e ao Plenário desta Casa
Legislativa, com base no art. ao, § 2º-, do Regimento
Interno, a criação da Frente Panamentar Ecológica,
que reúne e organiza Deputados Federais e Senadores comprometidos com o Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado para todos os brasileiros, conjuntamente com a sociedade civil, no apoio a política
públicas, campanhas, projetos e ações govemamentais e não governamentais que objetivem a preservação do meio ambiente, garantindo o desenvolvimento sustentável do país. Assume, também a tarefa de contatar, sensibilizar a articular as Assembléias Legislativas dos Estados e Câmaras Municipais para a necessidade da preservação do planeta,
do país, dos Estados e dos Municípios para as futuras gerações, com base no princípio, "Pensar Global, Agir Local".
Sala das Sessões, 5 de outubro de 1995. - Deputado Ricardo Rique.
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FRENTE PARLAMENTAR ECOLóGICA
MANIFESTO
Nós, Deputados Federais e Senadores abaixo
assinados, comprometidos com a vida, o verde e o
desenvolvimento auto-sustentável do nosso País,
consciente de que a questão ambiental está acima
das tendências ideológicas-partidárias, propomos
atuar conjuntamente com a sociedade civil, no
apoio à política pública, ações, programas e campanhas governamentais e não governamentais que
objetivem:
1. A garantia ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para todos os brasileiros.
.
2. A defesa, a preservação e restauração dos
ecossistemas brasileiros.
3. A promoção da conscientização para a preservação do meio ambiente.
Assumimos, também, a tarefa de sensibilizar
as Assembléias Legislativas dos Estados e Câmaras Municipais para a problemática da preservação do meio ambiente nas esferas estadual e municipal.
Brasília, de outubro de 1995.
/
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Da S~ Deputada Teima de Souza e outros,
nos seguintes termos:

Do Sr. Deputado Candinho Mattos, nos seguintes termos:

Brasília, 28 de setembro de 1995
Senhor Presidente,
.
O Sistema Portuário Brasileiro é composto por
mais de três dezenas de portos marítimos, organizados e de uso público, formado, também, por cerca de 500 terminais de uso privativo, por onde transitam mais de 90% do comércio internacional brasileiro.
A situação de constante ameaça por que
passam os Portos Brasileiros tem sido extremamente preocupante, seja pela imprecisão do modelo de gerenciamento, seja pelo perigo proveniente da possibilidade de demissões em massa,
acompanhada pelo desmantelamento de setores
empresariais de apoio à infra-estrutura global portuária.
Exemplo desta situação foi a notícia recente
ém relação ao Porto de Santos, anunciando a demissão de 5 mil trabalhadores portuários, trazendo
clima de terror à região. Desta maneira, faz-se necessário que toda a sociedade e em particular, nós
deputados, principalmente os que estão ligados
aos portos, nos vários estados de nossa imensa
costa, tomemos providências a respeito.
Assim, solicito a Vossa Excelência consignar
a instalação da "Frente Parlamentar em Defesa
dos Portos", a ser criada em 26 de outubro de
1995.
Certa do atendimento deste pleito que considero da mais alta importância para a economia
brasileira, fico no aguardo do pronunciamento de
Vossa Excelência para podermos engajar todos os
parlamentares interessados nesta luta!
Atenciosamente, - Deputada Teima de Souza.
Da S~ Deputada Zulaiê Cobra, nos seguintestermos:
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 164 § 1Q do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V.
Exª o não arquivamento do PL 868/95, de minha
autoria.
Sala das Sessões, 10 de outubro de 1995. Deputada Zulaiê Cobra.

PROJETO DE LEI Nº-1.037, DE 1995
(Do Sr. Candinho Mattos)

Recebo, como o Recurso previsto no
art. 164 § 2Q, do RICD. Numere-se, e encaminhe-se à CCJR
Em 11-10-95. - Luís Eduardo, Presidente.

Declara de utilidade pOblica a FundaçAo de Assistência Comunitária Antonio de Carvalho - FAC, cedida no Munlcrpio de SAo JoAo de Meriti, Estado do Rio
de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q É declarada de Utilidade Pública a Fundação de Assistência Comunitária Antonio de Carvalho - FAC, com sede no Município de São João de
Meriti, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
JustificaçAo
Muito antes de existir oficialmente, a FAC Fundação de Assistência Comunitária Antonio de
Carvalho, já se dedicava às atividades assistenciais
junto à comunidade carente de São João de Meriti.
Trata-se de entidades com objetivos beneficientes, prestando serviços no campo do ensino fundamentai, tais como:
- Curso de Datilografia;
- Curso de Corte e Costura;
- Curso de Cabeleireiro;
- Curso de Artesanato;
- Curso de Manicure e Pedicure;
- Curso de Refrigeração;
- Curso de Mecânica de Automóveis;
- Curso de Relações Públicas;
- Curso de Noções de Contabilidade;
- Curso de Serigrafia;
- Curso de Inglês; e
- Alfabetização de Adultos.
Graças à abnegação de seu instituidor, Antonio
de Carvalho e de seus Diretores, a FAC, sem objetivar lucros, procurava dar aos necessitados os meios
adequados para que, por eles mesmos, pudessem
adquirir condições de subsistência.
A Fundação de Assistência Comunitária Antonio de Carvalho, jamais abandonada à própria sorte
quem quer que dela precise, seja proporcionando
cursos profissionalizantes ou de alfabetização, inclusive procurando colocação para os desempregados,
retirando da ociosidade aqueles que, por falta de
oportunidade ou mesmo por desespero, podem engrossar o rol dos marginalizados.
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Hoje, a FAC - Fundação de Assistência Comunitária Antonio de Carvalho é uma instituição reconhecida pelas autoridades. Uma Instituição que tem,
de fato, utilidade pública, pelo sem número de pessoas e famílias que já recolocou no caminho da dignidade, pessoas e famílias que deveriam ser assistidas pelas autoridades públicas, mas não o são.
A FAC - Fundação de Assistência Comunitária
Antonio de Carvalho - fundação sem fins lucrativos,
tem a sua sede à Rua Coronel Henrique da Fonseca, 79-A, no Município de São João de Meriti - Estado do Rio de Janeiro, mas amplia seus raios de
ação para todos os lugares onde sua presença é
necessária.
O maior objetivo da FAC - Fundação de Assistência Comunitária Antonio de Carvalho, é o ser humano. É dar-lhe forma profissional, social e moral,
para que reúna capacidade para não apenas sobreviver, mas viver com dignidade e transmitir os mesmos ensinamentos às futuras gerações.
A entidade já mereceu a declaração de utilidade pública pelo Estado, nº- 2.070 de 09 de dezembro de 1993 e, pelo Município Jlº. 783 de 30 de junho
de 1993.
Sala das Sessões, 30 de outubro de 1995. Deputado Candinho Mattos.
Devolva-se a proposição por contratar
o disposto no art. 84, inciso 11, da Constituição Federal, c/c art. 137, § 1º-, inciso 11, alínea "b", do Regimento Interno. O assunto já
foi objeto de apreciação pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação (Súmula de Jurisprudência Jlº. 2). Oficie-se ao Autor, sugerindo-lhe a forma de indicação
(RICD, art. 113).
Em 17-10-95 - LuIs Eduardo, Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
EDEREDAÇAO
Súmula da Jurisprudência n!!. 02
Matéria: Utilidade Pública
1. Entendimento
Projeto de lei que declara de utilidade pública
associação, sociedade, entidade, fundação ou instituição é inconstitucional e injurídico.
2. Fundamento
2.1. art. 84, 11 da Constituição Federal
2.2. Lei nº- 91, de 28-8-1935, regulamentada
pelo Decreto Jlº. 50.517, de 2-5-1961
2.3. Decreto nº- 60.931 , de 4-7-1967
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2.4. Lei Jlº. 6.639, de 8-5-1979
2.5. Lei Jlº. 5.726, de 29-10-1971 (art. 3º-)
2.6. § 1º- e inciso 11, do art. 164 do Regimento
Interno.
3. Precedentes:
3.1. Projeto de Lei Jlº. 215-AI91
Aprovado o Parecer Vencedor, elaborado pelo
Deputado Prisco Viana, pela inconstitucionalidade,
do projeto, em reunião realizada em 24-3-93 (1
Reunião Ordinária de 1993).
3.2. Projeto de Lei nº-1.466-N91
Aprovado o Parecer do Relator, Deputado José
Thomaz Nonõ, pela injuridicidade, falta de técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do Projeto, em
reunião realizada em 26-1-94.
Do Sr. Deputado Haroldo Lima, nos seguintestermos:

ª

PROJETO DE LEI N2.1.034
"Institui o Dia Nacional da Consciência Negra e dá outras providências."
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º- Fica instituído o dia 20 de novembro,
como Dia Nacional da Consciência Negra.
Art. 2º- O Dia Nacional da Consciência negra,
será comemorado pela rede oficial de ensino do primeiro e segundos graus e pelas instituições públicas
de ensino superior.
Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrârio.
JustificaçAo
A memória de um povo é parte essencial de
sua consciência. Um povo sem memória, sem memória de suas lutas, transforma-se em um conglomerado apático de pessoas.
•
A memória do povo brasileiro, a sua história,
não pode ser pensada à margem da história do negro no Brasil. E a historiografia oficial de nosso país
é o retrato mais fiel da discriminação que afasta dos
livros e documentos oficiais as heróicas jornadas de
lutas dos negros no Brasil. Resume-se no registro
do dia 13 de maio, como data da abolição da escravatura no Brasil e quer-se simbolizar toda a luta dos
negros contra a escravidão com a reverência a esta
data.
Mas a grande epopéia dos negros, reconhecida hoje, pela quase totalidade de entidades afro-brasileiras, não está simbolizada na comemoração do
dia 13 d maio. Ao contrário, as entidades negras
brasileiras já reverenciam o dia 20 de novembro,'
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data do aniversário da morte de Zumbi dos Palmares, como Dia Nacional da Consciência Negra.
Palmares, foi o maior e mais duradouro quilombo construído no Brasil. Sua população chegou a mil
pessoas. Resistiu heroicamente por quase um século. Foi a primeira república negra fundada fora da
África. Sabe-se que lá não existiam crimes, nem miséria, pois todos partilhavam os bens em comunidade. Sabe-se que, atacados, por diversas vezes, repeliram forças numericamente superiores. Sabe-se
que, por fim, quando o poder de fogo do inimigo foi
aplastante, esse quase não fez prisioneiros, pois
mataram cada negro que lá estavam; e muitos dos
que sobreviveram preferiam jogar-se do penhasco a
ser novamente escravos.
Zumbi, que escapou para semear novas revoltas, continuou a ser temido, pois seu nome confundia-se com a. causa da liberdade, tão ansiada pelos
negros. Por sua cabeça, ofereceram-se vultosas recompensas, que tentaram diversos aventureiros, até
que foi vítima de uma cilada. Em 20 de novembro de
1695, caiu morto o herói, símbolo da luta negra,
Zumbi dos Palmares - figura histórica cujo paralelo
mais remoto está na antiguidade, com o líder dos rebeldes escravos, Espártaco.
O dia 20 de novembro de 1995 marca o tricentenário da morte do herói Zumbi. A data não pode
deixar de ser reverenciada oficialmente por todo o
país e o presente projeto de lei visa exatamente
prestar esta homenagem à heróica luta dos negros
do Brasil, transformando o dia 20 de novembro em
Dia Nacional da Consciência Negra.
Haroldo Lima, Deputado Federal- PCdoBlBA.
Prejudicado, nos termos do art. 164, inciso 11, do RICD, tendo em vista proposição
conter matéria a qual foi declarada injurídica
pela douta Comissão de Constituição e Justiça e de Redação desta Casa (Súmula da Jurisprudência nº- 4). OflCia-se ao Requerente.
Em 17-10-95. - Lufs-Eduar.do, Presidente.
Do Sr. Deputado José Aldemir, nos seguin~
testermos:
PROJETO DE LEI ~ 1.002, DE 1995
(Do Sr. José Aldemir)
Denomina rodovia federal.
(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Redação.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Fica denominada de Via Expressa Governador Antonio Mariz, o trecho da rodovia BR-230

em obras de duplicação, entre a cidade de Cabedelo
e a Capital, João Pessoa - PB, numa extensão de
27,5 km., incluindo o viaduto sobre a Av. Tancredo
Neves, com 29,Om de vão.
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O governador Antonio Mariz, desaparecido do
nosso convício há duas semanas, ocqx>u os mais
postos que um homem pode aspirar na vida pública
Foi Deputado por quatro mandatos, foi Senador da República e faleceu no exercício do Governo da Paraíba
Forjado nas lides estudantis na explosiva década de 60, Antonio Mariz iniciou sua vida pública muito jovem, na sua cidade natal, Sousa, quando elegeu-se prefeito derrotando uma velha dinastia de coronéis. Ocupou ainda, na juventude, a sub-chefia da
Casa Civil no governo Pedro Gondim e dirigiu o Banco Nacional de Habitação (BNH) extinto.
Como homem público de conduta exemplar
Antonio Mariz legou aos paraibanos e brasileiros
exemplos que dignificam a pessoa humana, de altivez, de honestidade, de civismo e de coragem.
Como Senador da república, Antonio Mariz constituise na peça fundamental contra as intenções do governo Collor, quando emitiu parecer contrário às pretensões de retornar ao poder daquele que destroçou
a administração pública brasileira. Por tudo quanto
representou em vida, presto esta homenagem com a
certeza de que estou traduzindo o desejo de todo o
povo paraibano, que tinha em Antonio Mariz como o
Norte de uma política de bem comum, de seriedade
e de honestidade.
Sala das Sessões, em 27 de setembro de
1995. - Deputado José Aldemir.
Devolva-se a proposição, por contrariar o disposto no art. 61, § 1Q, inciso li, alínea "e", da Constituição Federal (art. 137, §
1Q, inciso 11, alínea "b", do RICD). Oficie-se
ao Autor, sugerindo-Ihe a forma de indicação.
Em 17-10-95. - Lufs Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado Leonel Pavan, nos seguintestermos:
PROJETO DE RESOLUÇÃO ~ 59, DE 1995
(Do Sr. Leonel Pavan)
Torna facultativo o uso de paletó e
gravata nos periodos de seca na Capital
Federal, por parte dos Deputados Fede-
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rais e funcionários da Câmara dos Deputaelos, e dá outras providências.

meiro Secretário. Oficie-se ao Autor numere-se.
'

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1Q. É tornado facultativo o uso do traje passeio completo (paletó e gravata), por parte dos Deputados Federais, seus suplentes e funcionários da
Câmara dos Deputados, durante o período acentuado da seca na Capital Federal.
Parágrafo único: Considera-se o período
acentuado da seca, e que poderá sofrer variações
a cada ano, aquele definido pelo sendo comum, e
a opinião pública como tal, servindo para fixação
do início e término de sua duração os dados e índices fornecidos pelos órgãos técnicos.
Art. 2Q. A faculdade assegurada no artigo anterior não eximirá os parlamentares e funcionários
do uso do traje mencionado durante as sessões
regulares realizadas no Plenário desta Casa Legislativa.
Art. 3º- Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 4º- Revogam-se as disposições em contrário.

Em 17-10-95. - Lufs Eduardo, Presidente.
Sr. Deputado Davi Alves Silva, nos seguintes termos:

JustificaçAo
Como é sabido, nossa bela Capital Federal não
goza infelizmente de um clima exatamente privilegiado.
Assim, períodos de chuvas intensas, que
acarretam toda uma série de mazelas à vida urbana e rural da região, alternam-se anualmente com
períodos de seca prolongada, em que o índice de
umidade atmosférica atinge níveis baixíssimos e
preocupantes.
Há dias em que o clima de Brasnia assemelhase ao dos desertos!
Então, a nosso ver constitui medida de extremo
bom senso eximir-se os Parlamentares e Funcionários do uso do traje formal e inadequado, oriundo inclusive de países de clima temperado, durante o período crítico da seca, o que inibirá também os freqüentes casos de mal-estar ocorridos nesta Casa
durante a seca presente e que só agora começa a
findar.
Pelos argumentos expostos, contamos com a
colaboração de nossos pares para aprovar a presente resolução.
Sala das Sessões, em 27 de setembro de
1995. - Deputado Leonel Pavan.
Recebo como indicação à Mesa, nos
termos do art. 113, 11, do RICD. Ao Sr. Pri-

INDICAÇÃO Nº- 408/95.
Sugere ao Sr. Ministro do PlaneJamento, recursos para Ferrovia Norte-Sul:
do traçado Imperatriz, Estreito, ConceiçAo do Araguaia, Tocantins e Xambioá
Excelentíssimo Senhor Ministro do Planejamento, José Serra.
O desenvolvimento do Sul do Estado do Maranhão e dos Estados de Tocantins, Pará e Mato
Grosso, dependem urgentemente da construção da
Ferrovia Norte-Sul de Imperatriz-Estreito, EstreitoConceiçao do Araguaia-Tocantins e Estreito-Xambioá.
Haja visto, que o Rio Araguaia em boa parte na
navegável contribuirá e muito com cargas constantes dos produtos ali gerados.
É sabido que o Governo Federal, passa por
momentos de transição e que as dificuldades são
contínuas na área financeira, mas a continuação da
Ferrovia Norte-Sul, com exposição que segue, é
uma oportunidade que o Governo tem de executar a
mesma aumenta bem a produção de grãos. Gerar
divisas para o País e aumentar o intercâmbio internacional com os estados acima mencionados, transformando-se parte do mundo uma vez que ficaram ligados ao porto de ltaqui.
. - A Estrada de Ferro Norte-Sul, iniciada em 1988
e com suas obras paralisadas logo ao sul de Imperatriz, em 1990, foi um empreendimento dos mais
combatidos na época. Criticou-se sua viabilidade
econômica, sua viabilidade técnica e, sobretudo, as
pseudo corrupções que estariam ocorrendo no seu
processo de construção.
Passado o tempo, mudados os governos, a
mesma região que outrora capitaneou críticas _ São
Paulo, hoje tendo o Presidente da República e diversos dos seus ministros, já se manifesta favorável à
obra. O Presidente Fernando Henrique Carcloso
mandou incluí-Ia nas suas prioridades do Corredor
de Transportes Centro-Norte. Com poucos recursos,
é verdade, mas foi considerada na proposta orçamentária federal. Em seus discursos, e na sua plataforma de governo, apresentada pela televisão durante a campanha presidencial, a Ferrovia Norte-Sul,
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como parte dos grandes eixos de integração nacional, mereceu destaque.
Resta definir, agora, o ritmo de sua continuação e qual o traçado mais correto. Até o Estreito,
não resta dúvida. Todas as alternativas consideram
este trecho como prioritário. Daí, abrem-se opções
sobre as quais deve-se meditar: se segue na direção do norte, via Balsas, onde se produz soja e o
PROCEDER 111 está se implantando; se segue
pela margem direta do Rio Tocantins, na direção
de Goiânia ou de Brasília, viabilizando a produção
de meio Estado do Tocantins, esquecido há anos
pelos investimentos governamentais; se pela margem esquerda do Rio Tocantins, acompanhando-o
como traçado mais econômico quanto à construção, se acompanha a Rodovia Belém-Brasília,
passando por Araguaína, onde vai se situar a ZPE
_ Zona de Processamento para Exportação que integraria um projeto de desenvolvimento regional;
se segue do Estreito para Xambioá, onde se ligaria com o ponto final de navegação de 1.200km do
Rio Araguaia; se passando por Araguaia, segue
até a região de Conceição do Araguaia, onde captaria a produção do Rio Araguaia, tanto de Tocantins como de Goiás, Mato Grosso e Pará, com
pouco transporte terrestre.
O custo estimado da ferrovia, para fins de
se formar uma idéia preliminar do investimento e da sua possibilidade, é da ordem de US$
1.000.000,OO/km. O traçado lmperatriz-Estreito-Araguaia-Conceição, embora em linha reta
pouco ultrapasse os 300 km, teria, na realidade, algo em torno de SOOkm, o que significa
US$ SOO milhões. Tal traçado evitaria obras
de elevado custo representado por travessia
de áreas acidentadas e deveria evitar a construção de pontes nas áreas baixas do Vale do
Rio Araguaia. A operação será, em qualquer
alternativa, mera extensão dos serviços atualmente prestados pela Vale do Rio Doce, através da Estrada de Ferro Carajás ou de outra
concessionária que venha a assumir o empreendimento, sem qualquer dificuldade operacional adicional.
A viabilização do projeto desta magnitude
passa, certamente, pela competente política e,
neste aspecto, o Tocantins, maior interessado
numa primeira fase da Ferrovia Norte-Sul, tem um
forte aliado no Estado do Maranhão que espera
não só a conclusão do trecho Imperatriz-Estreito,
mas contar com as cargas internas do Tocantins e
dos demais Estados vizinhos para viabilizar, cada
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vez mais, os investimentos o trecho maranhense. O
traçado Imperatriz-Estreito-Araguaína-Conceiçãodo
Araguaia, considerando que representa o melhor somatório de votos de dentro do Congresso Nacional,
além de ser tecnicamente defensável pelo potencial
de cargas como que pode dispor em prazo compatível com a realização da obra. Também de elevado
interesse para o Tocantins, pois não viabiliza as demais alternativas, dependendo, contudo, de disponibilidade de recursos para a adoção de uma ou mais
de uma.
Alternativamente, deve se considerar, sempre, a intermodalidade do transporte de massa
com vista ao mercado externo ou do nordeste,
qualquer que seja a opção eleita.
Deve-se considerar, por outro lado, que a
parte mais importante da Ferrovia Norte-Sul,
qualquer que seja o traçado escolhido, é a geração de cargas a serem transportadas. Uma ferrovia como qualquer outro meio de transporte se
viabiliza pelo volume de cargas transportáveis e
pelas tarifas aceitáveis pelo mercado. Assim,
produzir grãos, óleos, madeiras, minérios, produtos manufaturados ou outros é imperativo para
viabilizar os traçados propostos. Isto, no final,
significa desenvolvimento integrado, pois não se
pode produzir se as condições de transporte não
forem compatíveis com as condições de mercado e, não se viabiliza a obra se não houver carga a ser transportada, criando-se, assim, um cicio vicioso que deve ser rompido pela implantação do meio de transporte de forma paulatina,
dentro de um programa maior que considere a
produção futura, em prazos coerentes com a viabilização econômica. Com isso rompe-se o ciclo
vicioso de forma racional e gradual, atendendo a
ambas as linhas de demanda, tornando, mesmo,
atraentes ao capital privado tal empreendimento,
se forem oferecidas algumas condições fundamentais que assegurem aos investidores, seja
nacionais ou do exterior, ou ambos, como provavelmente acontecerá Este entendimento tem o
empresário e ex-Senador da República Benedito
Vicente Ferreira.
O mesmo raciocínio se aplica à atribuir ao
trecho Estreito-Xambioá, em menor traçado, portanto, custo de imediato mais baixo, em saber
vão além da ZPE de Araguaína de forma direta,
mais qualquer forma atendendo a demanda de
transporte da produção de todo o Vale do Rio
Araguaia no Estado de Goiás, Tocantins, Mato
Grosso e Pará.
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A proposta de criação de pólos alcooleiros defendida pelo governador Siqueira Campos e apresentada a Missão Japonesa que visitou recentemente o Tocantins, que sinalizou com boa vontade de
participar a esta proposta regional.
Poder-se-ia utilizar o transporte de ltaqui para
o Brasil Central, como retorno para produção de áIcool regional com destino ao mercado exterior. Atende-se para que a pretensão dos Estados-Unidos de
utilizar 20% de álcool cru anti-poluente à gasolina
representa mais volume que todo o combustível consumido no Brasil.
.
A proposta do governador Siqueira Campos deve
ser seguida pelos governadores dos Estados vizinhos,
já que todos se beneficiariam do mesmo programa e o
mercado é amplo, comportando todos eles e, vimos com
muita importância a construção da Ferrovia Norte-Sul.
Exposto as razoes declaradas aguarda o pronunciamento de V. Exªque certamente será na defesa da continuação do projeto aqui apresentado.
REQUERIMENTO NQ 195
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Excelência que encaminhe ao Ministério do Planejamento Projeto de indicação em anexo.
Sala das Sessões, 11 de outubro de 1995. _
Deputado Davi Alves Silva, PMN/MA.
Da S~ Deputada Maria Valadão, nos seguintestennos:
INDICAÇÃO NQ 41 0/95
Requer encaminhamento ao Ministério das Telecomunicações para
instalação de linha telefônica para uso
do cidadão que se engaJa na luta contra a violência e a exploração de menores, a linha "SOS Criança", por ocasião das comemorações do Dia da
Criança.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 113, inciso I, § 1Q
do Regimento Interno, encaminhamento de Indicação ao Ministério das Telecomunicações, sugerindo
a instalação de linha gratuita, a linha "SOS Criança",
para uso, em âmbito nacional, pelo cidadão que defenda, com a máxima rapidez, o menor sujeito à violência e exploração.
Justificação
A mobilização conjunta das várias entidades, lideradas pela Secretaria de Solidariedade, contra a
violência e a explorê:Ção infanto-juvenil, comporta a cria-
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çOO, pelo Ministério das Telecomunicações, de urna
linha gratuita e de fácil operacionalidade para o cidadão disposto a auxiliar o menor sLbmeticlo a situaçOO crítica Com esta IndicaçOO, entendemos que o
Poder Legislal:ivo estaria se integrando e proporcionando condições à sociedade em geral para participar do programa ora lançado pela Presidência da
Rep(t>lica
Sala das Sessões, em 11 de outubro de 1995.
- Deputada Maria Valadao.
Encaminhe-se.
Em 11-10-95. - Luíz Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado AntOnio Jorge, nos seguintes termos:
INDICAÇÃO NQ 412/95
Requer o envio de Indicação do Poder Executivo, solicitando providências
para a pavimentação de ligação rodoviária no Estado de Tocantins.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1Q do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, venho requerer a Vossa Excelência seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação em anexo, solicitando a
adoção de providências para a pavimentação do trecho da BR-242 que liga a localidade de Taguatinga,
no Estado do Tocantins, ao oeste da Bahia.
A região se ressente de um relativo isolamento,
ocasionado, em especial, pela inadequação ou insuficiência das ligações rodoviárias disponíveis. Este
é, indiscutivelmente, um fator que limita em muito as
oportunidades de desenvolvimento, visto que compromete a acessibilidade e dificulta as trocas e a comunicação de caráter interregional.
No sentido de s4Jerar essa limitações, é que estamos encaminhando a presente Indicação, cujo propósito é solicitar de Vossa Excelência as providências
necessárias para a execução da pavimentação r0doviária do trecho da BR-242 a que nos referimos.
Em face das razões que expusemos, esperamos que a solicitação que apresentamos possa receber de Vossa Excelência e desse Ministério a
mais pronta acolhida.
Sala das Sessões, de
de 1995. - Deputado AntOnio Jorge.
Recebo como indicação. Numere-se e
encaminhe-se.
Em 17-10-95. - Luís Eduardo, Presidente.
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Sra. Deputada Alclone Athayde e outras,
nos seguintes termos:

RELATÓRIO
PARTICIPAÇÃO NA
IV CONFERENCIA MUNDIAL DA
MULHER: AÇÃO PARA IGUALDADE,
DESENVOLVIMENTO E PAZ
Beijing. 4 a J5 de setembro de J995

INTRODUÇÃO
A IV Conferência Mundial da Mulher foi realizada em Beijing, entre
4 e 15 de setembro, reunido cerca de 35 mil pessoas, sendo cerca de 10.300
participantes da conferência oficial, entre delegados, observadores,
reptesentantes de instituições internacionais e jornalistas.
AD todo, participaram representantes de Governos de 189 paises
miados à Orpnização das Nações Unidas (ONU) e cerca de 2.500
Orpniz.ações Nlo-Governamcntais. Somente dois Estados membros da
ONU nio se registraram para a IV Conferência: Granada e Arábia Saudita.
Somália e República Federal da Iugoslávia (Sérvia e Montenegro) nIo foram
convidadas. por estarem sob censura da ONU.
A abertura da Conferencia, que teve como Secretária-Geral Gertrudes
MongeIla, foi realizada no Grande Palácio do Povo.

Em

A Primeira-Dama do Brasil, Ruth Cardoso, participou da solenidade.
seu discurso, a Primeira-Dama do Brasil afirmou os a\'lllÇOl

coaquistados pelas mulheres brasileiras, especialmente na Constituição
Federal de 1988:
"No Brasil, nos últimos anos, graças a açlo conseqüente dos gnJIXII
de mulheres, importantes conquistas foram conseguidas, embora o caminho
• percorrer ainda seja Ionao.
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A COIIferência contou ainda com a participaçlo de agbiu
internacionais das Nações Unidas, como a FAO, UNIFEM e UNICEF.

É de se destacar que esta Conferência foi a maior reuu.iIo j.
orgauizada pela Orpni13çlo das Nações Unidas e o maior ewao
internacional realizado na ChiDa.

A PARTICIPAÇÃO DA DELEGAÇÃO BRASILEIRA
A delegação parlamentar brasileira que participou da IV Conferência
Mundial da ONU esteve composta por três Senadoras e dez Deputadas
Federais, que representaram oficialmente o Senado Federal e a Câmara dos
Deputados, integrando a Delegação Oficial do Governo Brasileiro:

- Senadoras:
Benedita da Silva (PT-RJ)
Emilia Fernandes (PTB-RS)
Marluce Pinto (PMDBIRR)
- Deputadas:
Alcione Athayde (pP/RS)
Ceci Cunha (PSDBIAL)
Esther Grossi (PT/RS)
Fátima Pelaes (PFIJAP)
Jandira Fegbali (PCdoBlRJ)
Laura Carneiro (PPIRJ)
Maria Valadão (pPRlGO)
Marta Suplicy (PT-SP)
Rita Camata (PMDBlES)
Teta Bezerra (PMDBIMT)
A presença das parlamentares brasileiras foi fruto de uma intensa
preparação anterior, através da participação nas reuniões da Guatcmala, do
Parlatino, em São Paulo, que reuniu parlamentares de todos os paises da
América Latina, Can'be e México, e da última reunião preparatória • IV
Conferência, realizada em em aOO1, em Nova Yorlc.

A participaçio da delegaçlo par1amentar brasileira na IV COIIferaDcia,
em Beijing, dcu-se em todos os momentos da C011ferencia, cumprindo
destacar:

a) Presença e participação no Dia das Parlamentares, em 7 de
setembro, promovido pela Uníio Interparlamentar, onde se discutiu o PIaDo
Assim, a Constituição Brasileira de 1988 reconheceu novos direitos de AçJo sugerido para a implementaçlo da Platafonna de AçJo Mundial da
entre os quais cabe mencionar a proibição de discriminação de qualquer IV Conferência, no que compete à atuaçio legislativa. Aberto com a
natureza entre sexos, a proteção a mães solteiras, a licença-maternidade de presença do Vi~Primeiro Ministro da China e do Presidente da UniIo
quatro meses e licença-paternidade de uma semana e a garantia de [nterparlamentar, teve exposiçõcs de temas por uma representante
informações e de meios para a decisão livre sobre o planejamento familiar. parlamentar de cada região do mundo. A América Latina foi representada
Trata-se, agora, de incorporar esses direitos à realidade do dia-a-dia.
pela Deputada Venezuela [solda Salvatierra.
Também foram significativos os avanços institucionais e a
b) Reuniões com Parlamentares Latino-Americanas no dia 9 de
revita1ização dos Conselhos de Defesa dos Direitos da Mulher, a nível
nacional, estadual e municipal e com a implantação das Delegacias de setembro, com o objetivo de discutir a situação da Comissão de Mulheres
do Parlatino e propostas de continuidade de sua atuação.
Defesa da Mulher, que têm servido de modelo para outros paises".

Além da Conferência oficial, também aconteceu o Fórum das
Organizações Não-Governamentais (ONGs), mmindo entidades e
delegações de um grande número de paises. As reuniões foram realizãdas na
cidade de Huairou, localizada ao Norte de Beijing, com debates envolvendo
o conj\Dlto da temàtica da Conferência, além de outras manifestações e
atividades.

c) Presença, no Plenário da Conferência, em vários momentos e dias,
para ouvir discursos de representantes de diversos paises, especialmente o
do Brasil, apresentado pela Dra. Ruth Cardoso, Chefe da Delegação
Brasileira.
d) Participação nos diversos Grupos de Consulta sobre Saúde e
Direitos Reprodutivos, Direitos Humanos e outros para negociações acerca
da redaçlo do Capitulo [V da Platafonna de Açlo.

A IV Conferência Internacional sobre a Mulher assentou-se no
consenso possivel, obtido entre as Nações presentes, a respeito das relações
entre as duas grandes categorias qile dividem os seres humanos, isto é, a das
e) Participação no Grupo I, que discutiu a n:daçIo do item C do
identidades juridicas; ou como homem e mulher.
Capitulo IV da Plataforma de Ação.
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f) Contatos e discussões com parlamentares da América Latina e
Isso porém nIo impediu, que ao longo do texto da Plataforma de
demais regilles, para troca de infonnaçlles e experiências.
AçIo, importantes compromissos fossem finnados, referindo-se aos direitos
reprodutívos, à I~ quanto à vida sexual e reprodutiva e ao
.
reconhecimento da existência da famí1ia em "s\W diversas formas", bem
A Delegação Brasileira foi coerente com a construção de sua posIção como ao direito da crianças e adolescentes, à informaçIo sobre
elaborada, desde final de 1993, com a participação da sociedade civil.
sexualidade, com respeito à confidencialidade, "preservados os direitos e

Foi independente para apoiar posiçlles do 0-77 na área econômica e deveres dos pais" em relaçio a isso.
social e para discordar quando se tratou de direitos reproduti~s. e da
NIo se retrocedeu (conforme se receava) quanto ao Cairo nem quanto

necessidade de garantir a universalidade dos direitos humanos, expliCItando a Viena.
que os direitos das mulhere.! .!ao direito.! humanos.
Am"
Latina 110 se estruturaram
d. H! avanços quanto a reafirtnaç!o de direitos e recomendaçlles. Por
As delegações de Governo da
e,nca
• n.
.
exemplo recomenda-se expressamente que os paises "considerem a
como bloco de paises. Dado o fato de diversos paues latino-americanos
'
terem se lI1inbado 801 fundamentaIista religiosos (tais como Argentina, possibilidade de rever legislações que punam as mulheres que tenham
Equador, Panamá, Guatemala) e outros tantos não. poderem defender praticado aborto ilegal".
posiçlles diferentes destas (tais como Peru e V~Ia), ~ manifestações
foram mais isoladas e, em nenhum momento, a América Latina como tal se
e. Há um consenso de que não é mais possível peusar o
reuniu e definiu posiçlles.
desenvolvimento econômico, social, político ou cultural sem atentar'para a
•cuIaram
lo e situação e demandas especificas das mulheres. Aliás, a discussão de temu
As representaçlles parlamentares, no entanto, arti
·se ~aç
tais corno conflitos armados, ameaça nuclear, meio-ambiente, migrações,
na intervenção, estreita0?", apro~ e. colocando:ui ca
pobreza e desenvolvimento econômico mostra efetivamente que a agenda
decislles adotada na reumão do ParIatino, reaIizada ~ ~Io
o, no
dos grandes temas mundiais é a agenda das mulheres.
de julbo, que definiu um conjunto de propostas objetivando afirmar os
f. GlnO'o é termo e conceito definitivamente incorporado no
.
. ,
" . pensamento e nas propostas mundiais para conquista da igualdade.,
avan~os.e amphar as con~uls.tas das mulheres latl~~-amenc:m.~ e .t3;'"bérn desenvolvimento e paz. Foi superado o dissenso de Nova Vorle, quando
~ontnbulr para I': ConferenCia da Mulhe.r .em um. marco clVlhzatono, um alguns países fizeram reservas ao termo. Concebido pelo movimento
I~s~~nto efetivo n~, resgate da dIVIda Universal acumulada pela feminista. em sua trajetória de estudos e reflexões, aponta que não se pode
dlscnmmação da mulher .
justificar as desigualdades por alegação de condição biológica· sao - mas,
No campo dos direitos econômicos e sociais, os países latinos sim, é preciso.o c~nhecimen~o da situação das mulhere~ (em sua div~dadc
estiveram alinhados com o G-77 buscando enfatizar as desigualdades de raças e etDl~, Idade, regtões, ~ulturas e crenças e SItuação econôrntca) e
.
.
., '
.
.
de suas necessIdades, para a realtzação de ações eficazes de promoçlo da
econômICas, os efeItos da diVIda externa e dos ajustes estruturais na 'gualdad
_
ulh
h
d d
I
e en.... m eres e omens, rumo a um mlD1 o e paz e com
cond' ão de 'da das m Ih
IÇ
VI
U eres.
desenvolvimento social.

m:

Cumpre ressaltar a atuação da União Européia, sempre atuando em
Há na Plataforma, algumas contradiçlles e paradoxos que, no
bloco, com posições muito bem definidas ao longo do processo
conjunto, não a prejudicam mas, sim, atendem a presslles de paises ou
preparatório.
~
grupos que ali buscaram ver sua fala atendida.

CONCLUSÕES DA IV CONFERÊNCIA

Como exemplo:

Parágrafo 20:...."Nos Estados com wna pesada carga de dívida
externa, os programas e medidas de ajuste estruturaI. ainda gu~ benéficos •
lon!W .!llJZO. tem dado lugar a lDDa reduç~ do gasto SOCIal que tem
preJudi~ ~ mulher, sobretudo na África e nos pafses menos
desenvolvidos .
•
.
,.•••,.-Pará. 22: "As poIftícas e os programas macroeconômicos e
a. A situação das mulheres passa a ser considerada, em nível mlD1dia\, mi~cos, inclufdo· ajuste e~ nem sempre tem sido
parirnetro para medir o grau de democracia e de vigência da justiça nos concebjdos tmJ!io em cgnta. as c~las gue .oodem ~!'
. d'ferent
mulheres e memnas· em especIal às gue VIvem em condlcões de oobreZa...
nws
I
espaJ'scs .

A Declaraç40 e a Plataforma de Aç40 Mundial aprovadas na IV
ConfO'incÜJ Mundial da ,,",ull,O': Aç40 parti a lpald.
Desenvolvimento e Paz nos mostram que o avanço da consciência mlD1dial
e da massa critica sobre Igualdade, Justiça e Direitos Humanos, à luz da
""""""'tiva de gênero e da desigualdade entre os sexos, foí consolidado.

Por isso, precisamos defender esses instrumentos, fruto da ação de
Parágrafo 49: .....ao incerto pllll!ll'llIlll econômico mundja1, se tem
4.995 Delegados/as Governamentais, representando 189 países. A somado a reestruturacão econômjca e, em aI!ZIII!J países. 9 irnanejáw:1 e
Platafonna de Açlo é "um conjunto de medidas prioritáricu que dherdo persistente nível da dívida externa e os programas de ajuste estrutural".
.!erap/icadas ao longo do.' próximo.! 5 anO.f".
DESTAQUES

b. À exceção das reservas feitas (que, no conjunto das 160 páginas,
consenso acerca de temu bem amplos
como os analisados, deve ser valorizado, respeitado e tido como promissor
nesta virada de século, quando as ideologias. valores, costumes e práticas
sociais estio em xeque.

DA DECLARAÇÃO E DA PLATAFORMA

representam pequena parcela), o

c. O avanço dos fundamenta1ismo religiosos e de posturas
conservadoras ficou patente: 41 países fizeram reservas, majoritariamente
aos parágrafos referentes à sexualidade. AIiis, o embate nesse campo, como
se esperava, consumiu mQitas horas de discussIo.

A) DA DECLARACÃO;
A DECLARAÇÃO NÃO TEVE RESERVAS POR PARTE DE
NENHUM PAíS. Nela se manifesta o reconhecimento dos países pela luta
das mulheres e seu compromisso com a igualdade de direitos e a dignidade
humana intrínseca das mulheres e de homens, com o fortalecimento dos
consensos e progressos das Conferências Mundiais antmores.
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Convencidos de que a plena participação das mulheres em condição eletivos, cargos decisórios em todos os âmbitos, igualdade de oportunidades
de igualdade com os homens em todas as esferas da sociedade (inclusive nas para o trabalho e emprego.
esferas de poder e de decisão) são fundamentais para a conquista da
d) Adotar medidas especiais para garantir ã mulher igualdade de
igualdade, desenvolvimento e paz, os governos comprometem-se a
implementar a Plataforma de Ação e a garantir que todas as suas políticas e acesso e plena participação nas estruturas de poder e na adoção de decisões.
programas de ação reflitam uma perspectiva de gênero.
e) Promover processos de atualização e capacitação de profissionais
de todas as áreas, especialmente agentes dos serviços públicos, sobre a
condição da mulher e as desigualdades de gênero.
B) DA PLATAFORMA:
A Plataforma de Ação aborda importantes questões e propõe medidas
t) Investir em capacitação de mulheres para ocupar postos de decisão
que, se implementadas, mudarão a face do planeta.
e postular cargos eletivos, em condições de igualdade.
Para o movimento feminista - reconhecido no próprio documento
como o grande impulsionador das mudanças na condição das mulheres neste
século - a Plataforma reflete discussões e propostas por ele defendidas há
muito tempo. Mas, transformadas em compromissos de Governos e aceitas
como recomendações de ações efetivas em nível mundial, constituem-se em
grande avanço.

g) Propor e implementar serviços públicos para prevenção e combate
ã violência co~tra a mulher, incluindo serviços de informação de direitos,

casas de acolluda a mulheres vitimas, locais especificos para recebimentos
de denúncias com garantia de confidencialidade, serviços dI! reeducação de
pel'PCtradores da violência de gênero.

h) Reconhecer a violência contra a mulher como um desrespeito aos
direitos humanos, seja ela o abllSO sexual, o assédio sexual no trabalho e nos
estabelecimentos educacionais, a violência fisica e psiquica, a mutilação
genital, os estupros, a violência policial e nos serviços de saúde, o tráfico de
mulheres, a prostituição infantil, a prostituição forçada e tomar medidas
e:cplicitaçl!o da necessidade de igual oférta de nutriçíIo a meninas e adequadas em nível local, nacional e internacional.

Sua extensão, por ter em cada tema, uma parte analítica da situação e
depois. objetivos estratégicos e, para cada um deles, medidas propostas.
comporta detalhamentos que atendem reivindicações de diferentes países e
regiões. Por exemplo, pora as mulheres ajrlC(J1/Q$ é importante a

meninos, reualtanda que estes, em muitos locais, sOo privilegiados nesse
campo.

i) Reconhecer o valor do trabalho não-remunerado da mulher
buscando medir sua contribuição na economia nacional e minimizando s~
Dada a forma concebida de redação, dividida por lÍre!IS de carga sobre a mulher, através de estímulo ã divisão dos encargos familiares
preocupação e de ação, a Platafonna parece ser repetitiva em alguns entre mulheres e homens e à implementação de equipamentos sociais (tais
como creches e serviços para idosos).
aspectos. Mas entendamos isso como reajirmaçdo de conceitos e direitos
j) Analisar politicas e programas, incluídos os relativos à estabilidade
ne~essária pois. há muitos paises onde a igualdade existe na lei mas n~
eXIste de fato. E o caso de nosso pais. E há paises onde ainda há legislação ~cro~onômica, ajuste estrutural, problemas da divida externa, tnDutação,
m~tenedora da desigualdade, bem como tradições. costumes e práticas mvesltmentos, emprego, mercados e todos os setores pertinentes à
economia, em relação com seus efeitos na pobreza e desigualdade
sexistas permanecem no mundo todo..
particularmente para a mulher.
'
r-:rão nos esqueçamos que é uma Plataforma de Ação Mundial,
1) Promover formas não-violentas de resolução de conflitos dentro dos
concebIda para paises com diversidade cultural, étnica e racial social
econômica, geográfica e política.
'
, países e entre países, reduzindo a incidência de violação de direitos
htD1lanos em situações de conflito, com atenção especial às mulheres e
.~ Capitulo. IV é o mais importante, pois se refere aos objetivos meninas, mais wlneráveis nas áreas de conflitos armados.
estrategJcos e medidas recomendadas. Nele estão definidos compromissos
m) Aplicar medidas que possibílítem às mulheres o acesso igualitário
de ~ombate .à pobreza, de igualdade no acesso a emprego e trabalho,
créd!to, propnedades e herança. Trata da educação, da saúde, de meio- ao emprego, aos bens e serviços e ao crédito.
amb!ente, da midia, de mecanismos nacionais, de questões especificas da
menID.a, de ?cesso ~o p.oder e a centros decisórios, de compromissos dos
n) Respeito aos direitos reprodutivos. implementando serviços
organtsmos IDternaclonalS.
adequados de atenção à saúde da mulher em todas as fases de sua vida,
serviços de planejamento familiar com respeito à livre decisão dos casais e
É importante notar que esse capitulo tem cerca de 210 artim. dos individuos, serviços de orientação a adolescentes, com respeito ao seu
Portanto, poderemos aqui apenas citar algJ10S compromissos assumidos que direito à informação e à confidencialidade (atentando-se aos direitos e
<fio a dimensão da amplitude· dos temas tratados e que remetem aos deveres dos pais), respeito à vida sexual com harmonia, liberdade e
governos, aos organismos internacionais e ã sociedade civil a responsabilidade, livre de coerção.
~ilidade de construir um mundo de justiça e igualdade, como
aspiração dos povos representados em Beijing, no final do século XX:
o) Reconhecimento do aborto calDo um problema de saúde públíca,
~indo atençã? aos abort~entos insegJ1ros, recomendando aos paises que
a) Estabelecer, ampliar e fortalecer sistemas de análise da situação
revtsem suas leiS que penalizam as mulheres que fizeram abortos ilegais.
das mulheres e de dados estatísticos em todos os àmbitos bem como
ampla divulgação dos mesmos.
'
p) elaborar ?ro~a amplo de educação sobre direitos humanos que
aumente a conSClenCla da mulher acerca de seus direitos humanos e
b) Planejar, estabelecer e implementar programas e políticas públicas,
aumentar a consciência de todas as pessoas acerca dos direitos humanos das
~ todas as áreas, com perspectiva de gênero, isto é, levando em conta a
mulheres.
Situação das mulheres e homens, devido ã construção cultural e social das
desigualdades.
q) Estabelecer equilíbrio entre homens e mulheres, entre outras coisas
c) Atualizar e propor novas legislações de combate à discrirninaçJo da pela criação de.mecanismos e~peciais ~ todas as comissões desi~
mulher em todos os âmbitos e prom""'3~
da igualdade, IDe
. I'
d • ..Aa. em
pelos todo
governos, Juntas
e outros orgãos
OfiCias, segundo
proceda,
assim como
"Y'"'
um o _
órgãos"
.
.
.
• fim,Ovll para a itroaldade de acesso a cargos públicos e mandatos
. s os.
' IOSlttuíÇÕCS e organtzações IOternacionais,
especialmente mediante a apresentação e promoção de candidatas.
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r) As organizações nio-govemamentais e as organizaçf5:es da
comunidade têm uma função específica a desempenhar na criação de clima
social, econômico, político e intelectual baseado na igualdade entre a mulher
e o homem. As mulheres devem participar ativamente na aplicação e
vigilância da Plataforma de Ação.
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"Comeguimos desenhar pollticas governamentais inovadoras, como o
Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, cujos princípios sio os
mesmos que inspiraram as diretrizes da Conferência do Cairo, voltado para
o atendimemo da mulher em todas as fases de seu ciclo vital, com ênfase no
respeito aoulireitos reprodutivos. A implementaçlo dessa política é, para
nÓl, um desafio, uma prioridade e um compromisso".

s) Há de se ter especial atenção às meninas, cujos problemas foram

abordados.

CONCLUSÃO

Nesse sentido, é necessária mobilizaçilo para aprovar Emenda
Coletiva de autoria da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara
dos Deputados, que visa assegurar recursos orçamentários para o Programa
de Assist!ocia Integral à Saúde da Mulher (PAlSM), no Orçamento de
1996.

A IV Conferência Mundial da Mulher realizada em Beijing foi uma
A violi!ncia contra a mulher é ~ dos mais graves probl~ no Brasil
etapa deste longo proêesso de mudança civilizatória, da superação da cultura e nIo temos ~ governamenta1S de suporte às m~.vl~ nem
baseada na desigualdade entre os sexos e na discriminação da mulher.
um progranm defimdo de prevenção e ~ação não-.seX15ta no sIstema de
ensino. Nos orçamentos não há desttnação especIfica para programas
Agora, p6s-Beijing, é o mais importante: para nós, legisladoras e específicos BeSS8S áreas.
legi.,ladore.f, poderes executivos, judiciário, sociedade civil.
Não temos ainda planos nacionais de i!,'lIaldade de oportunidades no
persistem as desigualdades salariais e dificuldade de acesso a
o Brasil teve um papel importante em Beijing ao apoiar as posições trabalho:
cargos de decisão.
mais consonantes com a luta das mulheres no mundo.
Somos menos de 6% do Legislativo no Brasil. Nossa legislaçilo
É preciso que comecemos, desde já, a cumprir compromissos lá partidária vem de incorporar recentemente, por iniciativa das Deputadas
assumidos, iniciando pela diwigaÇão imediata, a mais ampla possivel, dos Federais e das Senadoras, o sistema de cotas (20% de candidatas mulheres)
documentos emanados desta Conferência.
para listas de candidatos. É preciso tambêm viabilizar outras ações
afirmativas no estímulo à formação de lideranças políticas femininas e
É também necessário envidar esforços na busca de apoio fininceiro estímulo e apoio nas campanhas eleitorais das mulheres.
externo, que possibilite implementar uma política de atendimento com metas
e planos pré-estabelecidos de desenvolvimento, pelo governo brasileiro, à
Os Conselhos, órgãos governamentais de defesa dos direitos das
/IIZ das conclusões da IV Conferência.
mulheres, estilo em dificuldades: não têm pessoal técnico nem recursos para
suas atividades, nem participam das grandes decisões dos governos.
É preciso que todos os Legisladores e todas as Legisladoras tomem
conhecimento do conteúdo da Plataforma de Ação e, consoantes com nossas
o papel da baDcada feminina
legis\ações e problemáticas específicas, elenquemos as prioridades para
enftentamento imediato.
a) Iremos nos organizar, convocando todas as legisladoras (e dos
legisladores) do Pais para discutir conosco a aplicação da Plataforma de
Nesse sentido, caberá a nós, Parlamentares Federais, encaminhar e Ação: em nível federal, estadual e municipal.
aprovar propostas legislativas ainda necessárias para que a discriminação da
nmIher mIo tenha acolhida legal neste pais, atentar para as definições
Queremos exercer nosso dever de LEGISLAR E DE FISCALIZAR O
orçamentárias necessárias à implementação das medidas previstas em nosso EXEcurIVO, cobrando a aplícação desses compromissos assumidos em
pais, bem como cumprir nosso papel de fiscalização do Poder Executivo Beijing c que já constam de nossa Constituição.
Federal, em estreita co\aboraçilo com a sociedade civil e, muito
especialmente. com os movimentos organizados de mulheres.
b) Em nível de América Latina, queremos que a Comissão da Mulher
do Parlatino seja forte e respeitada pelo ParIatino e que o Parlatino cumpra o
que assumiu ao endossar a Declaração do Parlatino, lida no plenário da
O QUE INTERESSA PARA O BRASIL
Conferência de Beijing, no dia 8 de setembro. Há compromissos para o
Parlatino, há recomendações a serem feitas por ele aos Parlamentos
A Declaração e a Plataforma de Ação são preciosos instrumentos para Nacionais e que, com a Plataforma de Beijing, ganham força.
que exijamos a adequação de legislações e a viabilidade de ações do poder
público e da sociedade civil.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Além das medidas definidas, um dos importantes resultados da IV
A conferência das ONGs em Houaíru teve cerca de 35.000
Conferência foi a ampliação das possibilidades de acesso a recursos participantes. Discutiu todos os temas possiveis e, de certa forma, preparou
financeiros internacionais para a execução das políticas nacionais voltadas a atuação das organizações não-governamentais presentes na Conferência
para as quesUles de gênero.
Oficial. Foram credenciadas cerca de 4.500 representantes de ONGs para a
Conferência Oficial em Beijing que não podiam entrar em determinadas
Temos problemas de legislação. Os Códigos Civil e Penal ainàa tem reuniões dos chamados Grupos de Consulta, onde as negociações decisivas
artigos a sema mudados. Itens constitucionais não foram regulamentados. eram feitas. mas exerciam pressões em reuniões informais.
Também a CLT tem de mudar e, segundo recomendações internacionais,
incorporar o auédio sexual como crime no campo do trabalho e do ensino.
Quais eram os temas objetos dos lobbies7
O PAlSM ainda não atende plenamente às necessidades. Os índices
a) Com certeza, mais intensamente, os direitos reprodutivos e
de mortalidade materna, de cesáreas e de esterilização são assustadores.
sexuais.
De um lado, os fundamentalistas religiosos (Do IrI, "pafses
É ÍJIIpDrtantedestacar, nesta questão, o compromisso brasileiro com muçulmanos (Iraque, Marrocos, Sudão, Malta), o Vaticano e os países com
o PAISM, expresso nas palavras da primeira-dama, em seu discurso:
..~Ic alinhados (Argentina, Equador, Panamá, Guatemala).

01714 Quarta-feira 18

Outubro de 1995

DIÁRIo DA CÂMARA OOS DEPUTADOS

De outro lado, os países liberais, liderados pela União Européia,

f) Recoabecimetlto do trabalho Dlo-remunerado dll mulheres

EEUU e Canadá, com posições mais atualizadas, querendo avanços em
relação ao Cairo, com o reconhecimento de direitos sexuais e direito à
Houve uma grande resistência dos países mais ricos em reconhecer
sexualidade, livre em suas manifestações.
este ~o, pelo medo de que isso implicasse em pagamento de semços
domésticos.
O tema "aborto" não ficou no centro dos debates, pois já ficou
acertado no Cairo que isso se remete às legislações nacionais. Mas um
avanço nós tivemos: há o reconhecimento de que os abortos inseguros
ameaçam a vida e a saúde das mulheres e há a recomendação de que os
países revejam suas legislações que penalizam as mulheres que fizeram
abortos ilegais.

Houve uma grande pressão de muitos pai~s- e nisto o ~!JSj! teve
oapel fundamental - de que se estabeleçam parametros mundiaiS -para a
medição do componente econômico desses serviços e se estimule a divisio
igualitária entre homens e mulheres dos serviços domésticos e haja
equipamentos sociais para atenção à ínfãncía, à velhice, aos doentes, etc.
I) Reconhecimento da discriminaçio dll mulheres por raça e

etnia
b) Direitos dos país sobre os filhos, no que se refere à orielltaçlo
em relaçio à saúde sexual.
.
Neste ponto, o Brasil teve papel decisivo. As mulheres negras fizeram
Neste campo, as forças eram as mesmas. Havia uma tendência (dos ~us,sões especificas e havia uma posição de paises afriClJlOS
iimdamentalistas) de se restringir o direito das crianças e adolescentes a (pnflclpalmente Ruanda) de que a clivagem de etnia nas estatísticas poderia
~ sobre sexualidade e sobre saúde reprodutiva, nos serviços servir de estimulo à)impeza étnica.
públicos, tentando subrnetê-Io ao direito dos pais de decidir quando e c o m o ·
. . .
essas informações podem chegar às crianças e adolescentes
Ao ~na1, em tres pontos, aparece a condenação da dlscnmmaçio por
•
raç.a e etma e a condenação dos conflitos étnicos e da limpeza étnica como
lar,la de guerra.
. . O ~tado foi um parágrafo meio confuso, onde se reconhece o
direito da et1lInça e do adolescente a informações com confidencialidade
(invoc:ando-se a Convenção sobre os Direitos da Criança) , e se remete
tlmbém aos pais o direito e o dever de prover esse direito.

- Senadoras:

.. ~'1/n-b.l
Emlha~t;andes(PTB-RS)

c) Definiç40 de novos recursos para implementar a Plataforma
Os paises em desenvolvimento (englobados no 0-77) defenderam
uma posiçãO mais explícita de definir recursos para implementar a
Plataforma.
Foi uma briga dificil e ao final o texto ficou assim:
Fala de NOVOS RECURSOS ADICIONAIS para implementar a
Plataforma mas não fala de onde devem vir: se dos próprios paises, da
cooperação internacional, ou dos paises mais desenvolvidos.

-

Deputadas:

/JAD~ Afh~

Alcione Athayde (PPIRS)

d) Condenaçio dos modelos de desenvolvimento econômico

Esther Grossi (PTIRS)

Os paises em desenvolvimento, o 0-77 em especial, gostariam de que
a Plataforma de Ação e a Declaração fossem mais enfáticas na condenação
das políticas econômicas de mercado e dos programas de ajuste estrutural.
Os paises mais ricos, especialmente a União Européia, não queriam
que se explicitassem os riscos dos ajustes estruturais.

E ficou uma

linguagem intermediária: "Os ajustes estruturais

PODEM PRODUZIR resultados preiudiciais às mulheres"

e) Universalidade dos direitos humanos
Os paises muçulmanos queriam que se colocasse a reserva de"segundo particularidades culturais e religiosas" em alguns textos que
falavam dos direitos hlUDlDos das mulheres. Mas, ao final, isso não passou e
os direitos das mulheres foram reconhecidos como direitos hmnanos,
universais, fundamentais e que f;!evem ser exercidos e garantidos.
E, num certo ponto, ressalva-se o respeito à liberdade de crenças e
,respeito às culturas, mas não no texto especifico dos direitos hmnanos. Isso
'seria um grande retrocesso em relaçlo a Viena.

M~o (PPRlGO)

~jt0,

MartaSuplicy(PT-SP)

Auta ~~(PMDBIES)
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 58-A,
DE 1991

Nesse últ iMO caso" ap~nas o Montant~ rE'f'er~nte à nll~r
cadorla.
gos

(Do Sr. Jackson Pereira)

isto i" SlrU prlrC;:o à vista" I:stá sujeito ao ICMS; os «ncardevidos à inst Ituiçio financeira estio livres

financeiros

do

ICMS.
É

Estabelece a base de cálculo do ICMS nas vendas a pre~
tacão efetuadas por estabelecimento varej ista;
tendo
parecer da Comissão de Finanças e Tributação, pela ad!:.
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela r!:,
jeição.

justo, sem dúvida, que as empresas que nio podeM se

aRlparar em i nst i tu i ção f' i naneI: i ra para a9 11 i Zôlr suas VEndas se vejôlnl
onEt"adas pelos

rnESR10S

o

Irncargos trlbut' ·os.

projeto igual

ICHS, procurando tornar real I da
-lIid 105 var..j iscas do Pais.

(PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N9 58, DE 1991, A QUE

SE

REFERE O PARECER)

Plllos
de 11: i COMPlementar

o projeto

Rlotlvos

Pares.

lIt:'recerá

SUMÁRIO

I - Projeto inicial

dt 1991.

Sala das

11 - Na Comissão de Finanças e Tributação

- parecer do relator
- parecer da Comissão

o CongrEssO Nac i Dna 1 decret a:
Art.

A baSE dI: c.lculo do IMPosto sobre Operações

iQ

REI aI: i "as à. C i rcul açilo de Hercador I as te sobre Prrsta;:ões de Serv i cos

de Transporte lnteresti\du.l e Interltlunlclp"l

de Comunicacio - ICHS
ao
preço de venda à Vista, cobrados do ii'.dql.1irente nas ....endas a prEstacio reall zadas por ESt abel EC I i Ment o varej Ista a consurli dor f" I nal.
nia

f:

o lnont.nte dos EnCi'rgos f i naocr I r05. acre.c I dos

compreendE

Parágrafo tin ico. Os> tncargos f'inancf:;ros não poderio
os ....alores correspondente!S aos apurados atra .... És da apl ica-

exceder

ç:io, sobre .. parcela do preço financíada" da Taxa Referencial Diárl;a
- fRO" acrlEsc Ida de Juros de 1% (um por cento)

Art.

29

ao mês.

A disposição contida. no ;artigo antet"lor não

poderá ser ;aplicada se o dOCUMento f't-scal" que ~cobertar a 5a(da da
mercador Ia" dE' i xar de Ind i car o preço à v i ..ta prat I c~do pelo
contribuinte e o valor dos encargos f'inanceiros.
At"t. 3g

Esta lei

entra e." vigor na data

de 5ua publ icação.
Art. 49

t.

ReVOgaM-S

DA TRIIIUTAçAO E DO OIlç.vwn'O

contrá.rio.
CApitulo I

DO IIISTEMA lRIIlUTÁRIO lW:IOlW.

JUSTIFICACllo

o

projeto dI: 11: I conlPleMentar - aMParado no que d is-

lkrloi
"-1'tItIcfpItN GenIIo

põe o art. 146" 111, ••• , da Constituic;:io Federal - fixa a baSE de
cálculo do ICMS na.. vendas a prestac;:io realizadas por estabelecl.ento

varejista a conSUMidor" prevendo que n..la nio sio Inclu{d05
financeiros que SE acresceM ao preço de venda à vista.

05

Art. 14&. Ca l "'I cnmDl<mtnlr.

enc~rSlos

Não

se

tY1~,ta

de bene"íc lo fiscal - o qult sltr la proi-

bido pelo art. 151, 111, da Carta - lias de dar CUMPriMEnto a regra
constitucional que dett!rrnina à lei complen\entar que df!f'in;\ a bil.sE' dE
cálculo dos impostos.
A

def'iniçi(o proposta Iguala, no qUE diz respeito aos

encargos t r i but ár I 05 rEprf:Sent ados pelo lCHS ~ o pEqUenO e o I'l'éd j o
conl"rclantE vareJ ista, que fin.nei;uI lkS vendas 11 prestac;:ão ql.1f: rEal izarll,
apoio

aos S1randEs varej istas

f!

»'s lojas de dEpartaMEnto que tênl

dE UMa instituição fínanceira para lhes f'acllitar as vendi\s

cnid i to.

o
i\

Art. 151. ÉwdIdolUnI6o:

-------.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NO 96-A, DE 1992

t?/t,eéee~ 0:>19
COMISSÃO DE FINANCAS E TRJBllTACÃO

(Do Sr. Jackson Pereira)
Altera a Lei complementar nQ 64., de la de maio de 1990,

1- RELATÓRIO

o ilustre Deputado Jackson Pereira apresenta projeto de lei
complementar com o objetivo de retirar da incidência do ICMS o valor dos encargos
financeiro!' cobrado!> pelos varejistas nas vendas a prestação.

O projeto estabelece limite p.ara os encargos financeiros abatidos,
acrescentando que esses deverão constar, juntamente com o preço à vista, do documento
fiscal de venda.

que "estabelece, de acordo com o artigo 14 t
parágrafo
99 da Constituição Federal, casos de
inelegibilidade,
prazos de cessa.ção e determina outras
providencias ";
tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça
e
de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, té~
nica legislativa e, no mérito, pela rejeição.
(PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N9 96, DE 1992, A QUE

SE

REFERE O PARECER)

11_ VOTO 00 RELATOR

Ao tempo em que apresentado, agosto de 1991, o projeto em

SUMARIO

discussio protum.va retirar entraves à comercializaçio de mercadorias no varejo c, ao
mesmo tempo, mitigar os efeitos da elevada inOaçio.

I - Projelo inicial

Hoje, o quadro econômico é outro, I inflaçio é baixa e 05
respon..ã"ci5 pela areI' fazendeira do Governo Federal têm sido obrigados a tomar

11 - Na Ccmissio de Constituiçiio e Justiça e de Redação:
- porecet do rellltor
- porecer da Ccmissio

sucessivas medidas para dcsaquecer o mercado, principalmente, reduzindo u vendu a
prestaçio. Por isso, meritório quando apresentado, o projeto agora nlo atende 101
interes~e5 da

economia do País.
Acre",ente.se, por oportuno, que o projeto, ao retirar a tributaçio
sobre os encargn. financeiros quando o próprio vendedor financia a operllÇiD, esti
privilegiando e.... vendas, .;., detrimento dOi financiamentos efetuados através de
insdtulçlo financeira nOI quais OI encargos do tributados pelo IOF.
Pelas razões expostu, somos pela adequaçio orçamentária e
financeira e, no mérito, vot.mos pela rejeiçio do Projeto de Lei Complementar 0° 58, de

pC; ~

1991.

o

II

a)

'.Ú<~"Lm

CONGRESSO NACIO'lAL decreta:

Art. lR - Os incisos 11, alínea,!, 111, alínea b e IV, alínea a , t~
dos do art. 112 da Lei Compleme~tar n2 64, de 18 de maio de
1990, passam a vigorar CO'TI a s~g'Jinte red3;lo:

III

até 1(um) ano depoIs de afastados definitivamente de
cargos e funç15es :

..........................................................
,
,
,
.
...............................................................

b) aU 1 <um) ano depois d• • f a s r s definitivamente de

Relator

IV

se",

~;~~;~:;~:~~~~~~~::::::::\L

se".

\:::::::::::::::::::::::

e) no que lhes for epl1c'vel. por IdenUdlde de situlçOes, • os
InelegIveis pua os cargos de PresIdente e VIce-PresIdente
da República, Governa:!,r e Vice-Governs::i,)T de EstadJ e do
Oistrito Federal, Prefeito e VIce-Prefeito de
Muntclplo
observados os mesm:lS prazos P'Silfâ '3: desincompitibillzaç:lo; .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

~- PARECER DA COMISSÃO

Art. 2" - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicaçlo.
Art. 32 - Revoga'fl-se as dlsposiç::'es em contrário.

A Comissão de Finanças e Tributação, em reUnJ.dQ
ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela adequa.ção
financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição do Projeto
de Lei Complementar n 2 58/91, nos termos do parecer do relat.l')r.

Gonzaga Mata,

Estiveram
Presidente;

presentes
os
Germano Rigotto,

Senhores
Deputados
Homero CC1'Jido, T.luís

Roberto Ponte, Pedro Novais, Antonio do Valle, Augusto Viveiros,
José Carlos Vieira, Manoel Castro, Alexandre Ceranto, Br1sIlio
Villani, Francisco Dornelles, Sérgio Naya, Rogério Silvar l ..- itonio
Kandir, Saulo Queiroz, Silvio Torres, Arnaldo Madeira, Celso
Daniel, Conceição Tavares, José Fortunati, José Coimbra e João
Pizzolatti.

Sala da Comissão, em

ll,~
I

JUSTIFlCAÇ1l0

Através do projeto de lei complementar em apreço I pro?~mos
seja aumentado p9ra I (um) ano o prazo, hoje fixado em 6 (seis) meses, para a desin:ompatibilizaçã:J de Ministros, Secretários de Estadas e outr03 ocupa.,tes de cargos d.e confia'1ça d, Po..j er
Exe;:..Jtivo
q'Je prete~:lall se candidatar a algJm cargo eletivo.
A ampliaç::l:l dJ referid.) prazo se:n dúvid3 co.,tribJirá ;J-3:a
um3 melhor cond'JçãJ dJS n!gócios públicos, dlfic..Jlta,oj.);I
prá~ica
qJf;! S~ tem observa:l", há muito tellp:J, da uti1izaçftJ d3 'TIéqIJing ad.ninistrativa COll fins merame:lte eleltot'eiros.
N3. certeza de e.starm'15 zela,d., pela moralldad2 e prot:lidade na Administra;l':I:J Pública deste país, conta'tlos com o ap:tlo de nossos ilustres Pares p:ua a aprovaçlo do prese te rojeto ..

,outrbro de 1995.

;I)!

i

,I,

I

\ ~
I I jl
Deput~doJGONhG'\' M~
p~

Sola da.

0."
o':/1tad,'

e

evereiro de 19n.
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públicos. A.de.mais, em matéria eleitoral, quanto menos inovação
ocorrer melhor se assentarão os usos e costu..mes.
LXI OOIoIPU3I:I:NTo M. '" - DE 11 DI: 1ü10 DI: l _

O_.Il1o_....
.. ,
Est.bfl«,. d.~

FIdmd.

DIANTE DO EXpbsTO, voto pela. constitucionalidade,
juridicidade, boa técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição deste projeto de Lei Complementar n9 96/92.

o IInilO 14. f g... ü COftIIituiçlo
fl~ infle:.ibiUdacf,. prazos fi, casaçio C
dltmni1tll outra p~

IICOrJO COIft

CGIO$

_bllca.

c:oarr-o lt'K1on&1 decreta • eu ~ a III\liDte LeI:
............................................................................
h90 Mher

Sala de Reuniões, em <.:5. oS·-t 'tS

que o

Art. 1.·

n1-

-

,

pua. ~ • Vlcl-~. da lkpdbUca:

run:,.~w

•

flllil) ~ dIpoiI de

==

arutatJo.

daflDlUYUnIClta di MUI <*J'IOI •

c. lCDlatroe di J:aado:

~:
1- o

~

cs. ~Io

dlnlo. ctril • m.lJJtar, ela

rr.

cwe do drIIo de a.etIOra.t!MCto di tnt'~ di. ~ da

,. - o CheIa do J:&tado.IIa1or dM Pol'OM Armadu;
o ~ da 'DmID • o ComuItor.Qeral da JlIIIdblka;

I -

• - oa CbII.- do J:atado.Ka!or da ~ do J::Drdto • da ~
7 - OI ComucIan_ do Eúrdto. Ib.rfnba • ~;
'-a.~;

PrMeIIa-.

t - Da
Dirtto,.. • SUPtrllltmeim_ di A ~ ~
PI1bUcu, SocMdI.dII eM Eeooorn1a MlIta • ~ Pl1bUcu • l i maatIdM pelo

...... PI1bIloo,
10 - ooll<ttw-.o .. _

do 1lIWI.. - . . . . . . ~

rrr:- ~

l:l.t.unnt.orw. helattla;

U 12 -

0&

13 -

OI Prwfl1r.o- lluniclpa1a;

OI knttrfOl de E&t&doj

~~7" OI membro- do TrIbunal de Coutu da Un1&o. de. :Ertadt» e do :Dtmfta
15 -

o Dimor-Ger'IJ dO Dept.l'tammto de Polida Pldenl;

1. -

OI &Ic"~ra1I. a- Secnn,'rtoa-EucuUYo&,

~~OI 'PIodtraa

dOI

..... ,

lImlI~rlOl

lU - pua Gonrn&dor e Viot-Goftrnac1or
................................
,

~~u I

-;

(.ti)

• Ui

0&

secretú1a. Nado-

~ que ocuptm t:arll»

.

de l:.It&do • do Diltrtto hcSIra!
".,

,

=-- depo15 de a!utado& detlnlU"'m.m~ de NUa cucos ou

1 - a. CheI. dOI Gabmet-. Ch'!!

Dl&trtto hdenJ.:

It

.

llWtl.r do CWnm&dor do Eat.ado ou dO

2-

c. Cotnandazu_ do DWtrito Nan!.

J -

C.

Jlq1Ao Wll1t1.t •

.zoaa Ai:.;

Dintorw 1St 01'1101 .t.aduals ou .IOCJeda6ts de ua1Jt.6ac1a

&05

),lu.

4 - OI IJecnttnos da AdmJniltraçio ),lunJep.l ou rMmbro. di 6%'1101 cem.

'''':'.
....................................
,.,

,

IV - pua Pmetto • V&oe-Prete1to·
., po que IbM tor apUeiftl.J, por IdenUclada de altu.a.;6eI. 0& meltli.,tiI pua
OI eat(OI de PrMtdetI.te • Vtc.PrKidenu da Jleplbllca. Ga"unador I Viof.Go..
..m&dor de I'.atado • do DlJtr1to hderal. obMrn.do o pruo de 4 (quatro) J:DiIIIet
pan. .. dIIInoompatfbllbaçio:

......................................................••••••••••••••••••••

r-

~

••••••••••••

#'.~."""

.

.

R E L A T O R I O

Este projeto de lei busca aumentar para um ano o
prazo para que Ministros de Estado, Secretários dll Estado e o.!:!
tros ocupantes de cargos de confiança do Poder Executivo se d!

PARECER DA CDMISsAo

A Comissllo de Consti tuiçlo e Justiça e de Re_
dação, em reuni~c ordinliria realizada hoje, opinou unanime_
mente pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legisl.!,
tivo e, no mérito, pela rejeiçllo do projeto de Lei Complemen_
tar nQ 96/92 1 nos termos do parecer do Relator, Deputado Ady!
son Motta •
Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Roberto Magalhães - Presidente, Nestor Duarte,
Valdenor Guedes e Zulai! Cobra - Vice-Presidentes, AntOnio
dos Santos, Benedito de Lira, Cláudia Cajado, Jair Siqueira,
Ney Lopes, Paes Landim, Régis de Oliveira, ROdrigues Palma,
Vicente Cascione, V ilmar Rocha, Ary Kara, Edinho Araújo,
Gilvan Freire, Ivandro Cunha Lima, Josl! Luiz Clerot, Luiz
Carlos Santos, N!cias Ribeiro, Udson Bandeira, Almino Affon_
so, Danilo de Castro, Edson Soares, Vicente Arruda, Adylson
Motta, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, Jarbas Lima, Prisco
Viana, Hélio Bicudo, José Genoíno, Marcelo Oéda, Milton Mel'\des, Paulo Delgado, Marconi Peri110, Ta1vane Albuquerque,
Coriolano Sales, ~nio Socci, Matheus Schmidt, Francisco Rodr igues, Roland Lavigne, Alexandre Cardoso r Nilson Gibson,
Aldo Arantes, Ciro Nogueira,
oysio Nunes Ferreira e Elias
AbrahAo.

s1ncompatibilizem caso desejem concorrer a cargo eletivo.

O autor, na justificati.va., assinalia:
A ampliação do referido prazo sem dúv.!

da contribuirá para uma melhor condução dos neg§

cios pollticos, dificultando a prática que se tem
observado, há muito tempo, da utilização da máqu!
na administrativa com fins mera.rnente eleitoreiros."
Nesta leg'isla tura, foi deferido o desarquiva.mento da matéria.

! o relatório.

-:;r::- VOTO

DO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 142-8 ,
DE 1992

RELATOR

(Do Senado Federal)
PLS N" )IKJiJl -ComplcmcnlUr

Nada a opor qUianto às preliminares de admissibilidade, constitucionalmente estabeleCidas: matéria da competin
cia legislativA da União, de atribuição do Congresso Nacionale de iniciativa concorrente, a ser Objeto de lei complementar.

n.

A técnica legislativa utilizada não mer~Ce censE,

QUllnto ao mérito, não creio que a proposição seja oportuna nem conveniente. Os prazos de des1ncompatibilização
atuais são adequados e afastam os inconvenientes apontados na
própria justificativa. A elevação dos seis meSes atuais para um

ano acabaria provocando instabilidade na condução dos negócio.

Detel::mina os casos em

que forças estrangeiras

PJGs~

transitar pelo

território nacional ou nele pennanecer l:att='ar~; t:en'lo P"I!
ceres: da canissão de Defesa Nacional, pela aptovaçao o:m t!Itlerdas:
e da Catú.ssão de CC<ultituicão e Jlllltiça e de Ileda!;ão, pela oonati
tueiorialidade, juridicidade e técnica legislativa deste e doe den9S 53, 70, 120, 128, 153, 188 e 203, de 1989 e 74, de 1991, apenII;!
dos e das Elnelrlas da Ccmissão de Defesa Nacional, o:m SUl:atitutivo. 'PI\ROCERES 1IS EMENIlI\S DE PIalAAIO: da COllissão de Defesa Nacio
nal, pela rejeicão, e da Ccmis.ão de OXIstituio;ão e .Justica e di
sedac"", pela CXlIllltitueiorialidade, juridicJ.dade e técnica legislativa.
(PlUJElO DE !EI ~ N9 142-A, DE 1992. DlEHl!\OO EM l'I:D«RIO, A COE SE REFEIlEH OS P~l
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SINOP.E
Proj.to da Lai eSo sanado n' 311 :" coapl_ntar,. da 1"1
Deteraina o. cuo. . . que forya. utran9.1r.. · pc. . . . trandtar palo tatt1t6r10
nacional ou nela pa~r ~raria

I . Prq.,lo inicial e ptll'eceres a ele oferecidos

_nte~

,

11 • Emendas oferecidas em PlenlJrio

Apr.....tado pal0 san.eSor lIaur1cio CottA••

tlI- Na Comissão, de Defesa Nacional
- parecer do relator
- parecer da Comissão
lV- Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação

Lido no .xpad1.nta d. S..alo da 9/9/n. • pul>l1c.do no DCII (hÇf.o lI)
de 10/9/91. oe.~~hado. co.i••io d. Relaç6e. zxteriora_ •
Def•••
Nacional - CU, on4. poder' rececer e.nda., apóa .ua pUb1icaç.lo • diatribuiçio .11 avulaoa, paIo prazo d• .5 di... út.i.~

- parecer do relator

- parecer da Comissão
3/9/92, 4: lido o Parecer n· 2'5/92 - CRI'. relatado paIo hn. KwJo
A propoaiçlo ticar' .obr. a Me•• durante 5 ••••ã . ordiniria.
para recebi.-nto da e. .nel•• a
h
14/9/9~,. pr••ic16ncia coaunie. ao PlanArio o t4nUno do prazo, aea
que ao projeto tenho sielo oterecidas ."nda.~
E1Il 18/11/92, aprovado o projeto, coa aa z.endaa de
1 .. 3 -- Cltl:a
À coai._io Dir.tora - cDIa para a r.claçio t ina1.
EII 25/11/92, • lido o Par.car n' 394/92 - CDIR, r.l.tado paloS.n. Ir. .
Saraiva, oferecendo .. reclaçio tinal da .atéri.~
Em 8/12/92, , aprovad.a .. r.CSaçio fin"l~
A CAJllara dos Deputados co. o oticio SK/N.7'~, de 9.12~'2
h

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Napolelo~

Art. l' - Poderá o Presidente da Repllblic. panoitir qua
torça. estrangeiras tranaitem pelo território nacional ou ale per~

::~~~~:l,t~~r;:~!:~;·~a;~~~pendent.da autorizaçio do

Congr•••o

- para a eXecução de proqramas de ad••tra_nto ou &peírou de siaaio m.ilitar de transporta de pea.oal
c.~.
logístico do inter••se e sob a coonianaçio da i~.tituinacion.l;
- e." v~sita oficial ou não oficial proqra.ada pele. cSr~:~:ol~~r~~~all.nta1., inclusive as de :finalidade ciantífica e
I
taiçoamento
ou d.. apoio
ção pllblica
11

III - para atendimento técnico, nas situaçõe. da aha.tllQi_nto, reparo ou ..~nutençio de navios ou aeronave. e.tranqaira.,
,IV - em JI~ • •ão d. busca li!! salV"a.manto ~
Parágrafo único - À exceção dos casoa previ.toa na.te art:.igo, o Presidente da República dependerá da autorizaçlo do Con-grWso Nacional para permitir que forças estrangeira. tranaite. ou
~rmaneçam no território nacional, quando se.rá ouvido, ae.pre, O
Conselho de Defesa Nacional.
Art. 2· - Em qualquer caso, dependendo ou nio da aanit••taçã.o do Congresso Nacional, a pel1llanência ou trAnsito da torça.
estrangeiras no território nacional só poderá ocorrer obs.rvado. o.
seguintes requiaitos, à exceção dos casos previstos no. inciao. 11.1
e
IV do artigo anterior, quando caracterizada situaçAo
d.•
emergência:
I - que o tempo de parmanência ou o trecho a ••r tranaitada tenha sido previamente estabe~ecido;
II - que o Brasil mantenha relações diplotú.tica. coa··o
pais a que pertençam as fàrças estrangeiras;
III - que a finalidade do trânsito ou da permanência no
t.erritório nacional haja sido plenamente declarada;
IV - que o quanti tativo do contigente ou grupamento, bem
co~
oa veículo. e equipamentos bélicos íntegrantes da força haj am
a1do pravia_nta especificados;
V - que as ~orças estrangeiras não provenham de países
beligerante., circunstAncia a ser prevista em lei especial.
Par69rafo único - Implicará em cri~e de responsabilidade
O ato de autorizaçio do Presidente da Republica sem que tenham sido
pr••nchidoa oa r.quisitos previstos nos incisos deste artigo, bem
co.a quando a permissão nào sej a precedida da autorizaçà.o do CongrauD ".c~onal, 1\OS ca.os em q.u.e ~~ ~izer necessária a

lArt~ 3 _ - Verificada hipóte•••• que •• j a nec:e••'ria a
aUtorh.çAo do conqr."o N.cion.l p.ra o trinsito ou parmanAnci. de
tOrta. e.tranc;eira. no território nacional, ob••rv.r-.....Ao o. ...,.inta. pri:>c.db.nto.:
•
t
•
I· _ o President.' da República .ncllJIinhar' -1)8"'98. ao
COft9re••o .acion.l, que , t::~mi tar" na .toraa da projeto de decreto
1..,i.lat1vo, inatruid. co. ci COl1t.\ldo das into"".çc3•• d. que tratam
.QtI inciao. I • V. do artigo anteriol::;
•
IX - . aat'ria tta~itará·em regi~. de urq'nc:ia, co. pr.c.d6nala .obre qualqu.r outra·n~ Orde. do·Dia~qu. nio t8nha prater'noi. oon.titucion.l.
Arta 4- - Para oa .teito. de.ta IAi COlI.pl.llantar, conaitorça• • •tranqair•• o grupamento ou contingente d. força
.ruela, bea COa0 Q navio, a' aeronave e a viatura que pertença. ou
utaju •••rviço. ·d..... torça...
. Art. 5- - Eata, ~i co~pl~!fI..ntar antra ••
vigor
na
data de' su. pul>licaçAo.
.
Art~ 6- - RavoqUl-•• as dispo.içõe• • • contrArio.

"1"""..

i:.".. 9:.. DJl

SOADO FEDERAL,..

4

S

n·.

b

~ l:1 U,i ,~ 1 J:;:

Cf

d. dezaabro <Se 1992

Ol. 8885

C- '0::: :.!o~!: ~OII,L; 1:4'ÕE~
~,: .. -t'l"r· f\ ,:r""1 1
Senhor PriJl.iro s.cretário
F.~lC'alt!j nhr-:

a Vos.a Exc.l'ncia, a fia d. p r aw-.tido
dos: Deputados" nos teraos do art.. 65 ~
'(.. ;~'":.~_ ..< . . f·. F~ .." ·n.4j., o Projeto de Lei do Senado n- 318 - CoapleMncilll! J ~ ~ '. c"Q'te;,'tante dos autóqrafoa ell. anexo,
que "detenaina os
o.as,os .• :rr. ~ue força • •strangeiras posaa. transitar pelo t.rrit6rio
'I;>L'"
.... ~4
• • ~·eo IIP PfP'J'lillnl'ICer t.mporaria. .nte"~
T ....."-~.:;;, . '1:"

c,*l!\~"'j't

Apr.oyeito
a oport.unidad. para
Exce-lência prote.tos de estima e con.id.raçio~

renovar

A SUA Exc.lincia o s.nhor
Deptltado INOC~cIO OLIVI!:IRA
DO. primeiro-Secr.tário d. Ci••r. do. Deput.do.

rtr/·
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(Projeto de LeI Complementar nO 53, de 1989,
tendo anexados os de nOs 70/89, 120/89, 128/89,
153/89. 188/89 e 203/89. a Que se referem os
pareceres.)
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Tt TUlO II I
D' Org.nlz.çlo do Estada

..............................................................

O Congresso NacIonal decreta:

CAPtTULO 11

Art. 10 Serilo permitIdos o transito e a permanOncla
temporárIa de forças estrangeIras no PaIs nas seguintes hipóteses:
I _ em tempo de guerra, Quando esse transito e permanOncla temporárIa sejam necessárIos á defesa nacIonal. dependendo de alIança mIlItar com outros palses;
II _ Quando esse transIto Importe na defesa da naçilo
vizinha, Injustamente atacada e com Quem mantenhamos
relaçoes dIplomáticas;
III _ Quando o Governo brasileiro solIcitar seu auxIlio. no Interesse da segurança do Pais;
Art.
20
é
vedado o transito ou permanOncla
temporária no PaIs de forças estrangeiras Quando Implicar vlolaçlo aos prlnClplos estabelecIdos no art.
40 da Constltulçlo Federal.
Art. 30 Em QualQuer dos caSos prevIstos. o Poder
ExecutIvo OUVirá o Congresso Nacional, depois do pronunciamento
do Conselho de Defesa NacIonal, Que
colnará sobre as condições de utlllzaçilo dessas áreas.
nos termos do Item 111 do art. 91 da Constltulçilo.

pa Untlo

...............................................................
Art. 21. Compete à Unlilo:

................................................................
IV _ permitIr, nos casos preVistos em lei complementar, Que forças estrangeiras transItem pelo terrlt6rlo
nacIonal ou nele permanecam temporarIamente;

.......................................................................
TtTUlO IV
Da Organlzaçlo aoa

.

~rt.

50

~rt.

Esta

leI

entra

em

Do 'odar EX.cutlvo

.

.

'

SECÃO v
DO Conaelho da Rep6Dllca e
ao Con.elho ae De'eaa N.clonal

vigor na data de sua

60 Revogam-se as dlsposlCões em contrárIo.

SUBSEClO II

JuS! I ftcaç lo

DO con.elho ae D.f••a Nacional

O art. 21, Item IV. e o ar t. 91, Hem II L da Constltulçlo dIspõem sobre a seguranca nacIonal. sendo Que
o
primeiro se refere ao transIto e permanOncla
temporárIa de forcas estrangeiras em nosso terrltó~lo
e o segundo se refere á utlllzaçilo de áreas Indispensável. á segurança nacional.

Num e noutro caso, Impõe-se a aUdiência do Conselho
de Defesa NacIonal, tratando-se de assunto tipicamente
da sua competOncla.
Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1989.
Caralnal.

.

CAPíTULO II

Art. 40 Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 120 (cento e vinte) dIas.
pUbllcaci\o.

~~d.r.a

Art. al. O Cona.lho d. De'esa NacIonal 6 6rglo de
consulta do Pr.aldente da Repúb.llca nos assuntos relaCionado. com a soberania nacional e a de'esa do EstadO
democ:rát Ico •• deI •. l'al;t IClpam COlllP' membros natos:

nl _ O Pr.ald.,,", do Senado Fed.r.l:

Carlos

LEGISLAÇlo CITADA, ANEXADA 'ELA COORDENAÇ1o

COMfssÃo DE, DEFESA NACIONAL
Oficio nO

CDN-~/331/89

Brasllla. 8 de mala de 1989

DAS COMISSOES 'ERMANENTES
CONSTITUI CÃO DA
REPUBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL
TíTULO I
Dos ,rlnclplos funaa..ntal.
Art. "0 A RepúblIca Federat Iva do Bras II rege-se ra<;
suas relações Internacionais pelos seguIntes prlnc;r·1os:
I _ Independtncla nacional:
11 _ preval'nela dos direitos humanos;
111 _ autOdetermlnaçilo dOS povos:

SenhOr.Pres1dente,
Tendo em vista o Projeto ~~ lei Complementar nO
53/89 Que "dIscIplina a permanOnCla temporárIa de tropas estrangeIras no terrlt6rlo nacIonal", mat6rla pertl~te a ~sta C~I~slo de Defesa
NacIonal, solIcIto
da. V. Ex. provldlnClas. no sentIdo de determinar Seja
.ste órglo técnIco ouvidO após a Comlssl~ de Constltu\çlo e Jus~lcà e Redaçlo.
No ensejo, renovo a v. Ex. protestos de elevada conslderaclo e apreço.
Atenclosament..
te.

_ Deputado furt.do Leite, PresIden-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NO 70, DE '9B9
(00

S~.

José Camarool

V _ Igualdade entre os Estacas;

. Dlapo.· sobt.
o
trln.lto
• per.an'nels
te~or*rta de força•••trangelra. e.
terrlt6rlo
nacional (art. 41, Inclao lI, aa Conatltulelo).

VI _ defesa da paz:

(Anexe-se
!53/8a. )

IV _ nlo-Intervençilo;

VII _ soluçilo pacifIca dos çonflltos:
VIII _ repúdIo ao terrorIsmo e ao racismo:
IX _ cooperacilo entre os povos para o pr~resso
da
humanIdade;
.....
X _ coneessilo de asIlo polltlco.
Parágra'o únIco. A RepúblIca Federativa do Brasil
bUscará a Integraçilo econOmtca. oolltlca. social e
Cultural dos Povos da AmérIca latIna. Visando á formaçilo de uma ComunIdade latIno-americana de nações.

.......................................................

ao

Projeto

ae le\ Comolementar nO

O CongreSSo Nacional decreta:
Art. 10 Forças estrangeIras, terrestres. navais ou
a6re.s, nlo pooerilo transItar no terr't6rlo nacIonal
ou nel. permanecer, sem a autorlzaçlo do PresIdente da
República, eom a pr6v\a aQu\esclnc\a do Congresso
Nacional.
Parágra'o Ún1co. A mensagem presIdencIal terá trlmlte de urgtncl. urgentlsslma, preterIndo QualQuer outra
mat6r'a sua colocaçlo na Ordem do Dia.
Art. 20 O temoo de permantncla temporárIa constará
da mensagem do Execut\vo, podendo o Congresso Nacional
r.cuzl-lo ou amplIá-lo .

Art. 30 N!o se eermltlrá.o tr3nslto e eermanêncla no
terrlt6rlo nacional de forças pertencentes a palses
com Quem n30 mantenhamos relaçOes dlplomitlcas.
Art . •0 A desobediência. cor QualQuer pot'ncla. ao
prevlsto nesta leI. lmollca ato de bellgerlncla. acarretando suas conseQuênclas.
Art. 50 Esta lei entrará em vigor na data de sua
pub 11 caçlo.

caso. em nossa história. do trânsito

d~

tropas brasileiras eelos territórios ca Argentina e do
UruguaI, na Guerr.a ...da TrípliCe Aliança. contra o
Parllgua I.
~ _~:m
é oossi~al Que. em alguma clrcunstinc1a. troC~5 J~ oaises ~1z1nros crec1sem
transitar em nossas
".)'.• 35

rerritor'ais e no '!seaço aéreo brasllelro ou no

~~rrft~r1Q

Art. 3D Esta lel complementar entra em vigor na data
de sua publlcaçlo.
Art. 4D

Revog~se

as dlsposlço.s em contrirlo.

.g.

Justlftcaçlo
tivemos

Art. 20 A autorlzação de Que trata este artlgo
deveri ser sollcltada ao Congresso Naclonal pelo Presidente da República com pelo menos Quarenta e oito
horas antes de Que as embarcações lngressem em iguas
terrltorlals brasllelras.

Just l f I caelo

Art. 60 Revogam-se as dlseoslçOes em contrário.

Já
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Fr~nte'r;ço.

Evidentemente. o consentimento. pelo Presidente da
Reoubl!ca. de tais manobras. ceve ser decidido oelo
Congresso Nacional.
. .,
Dal a eresente·regulamentação.
_ DeputadO Jo•• Ca.argo.
Sala das Sessões.
LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA 'ELA COORDENAÇlO

O art.
11. da Constltulc30 de 1988 dispO. ser
competlncla prlvatlva do Congresso Naclonal autorlzar
o Presldente da Repúbllca a permltlr Que forças estrangelras transltem pelo terrlt6rlo nacional ou nele
permaneçam temporariamente.
Ocorre
Que
o
nosso PaIs vem sendo visitado
freaOentemente por embarcações marltlmas estrangelras.
militares. clentlflcas e nucleares. sem Que para fsso
tenham de obter prévla autorlzaçlo por nlo serem conslderadas "forças estrangelras".
Deve ser esclarecldo Que. em verdade. este projeto·
nlo prolbe Que tals embarcaço.s Ingressam em iguas
terrltorlals brasl1elras ou nele permaneçam; exige,
tio-somente. Que o Congresso Naclonal declda sobre a
convenlOncla de autorlzar. ou nlo. esse tráfego. al6m
de prever Que a eerman'ncla deva ser par prazo previamente fixado.
Recentemente. na bala de GUanabara. no Rio de Janeiro. a força-tarefa norte-americana UnHas 23 •. ,estava
acompanhada do submarino nuclear "Shark", 1evando e.peclallsta. da Universidade Federal do RiO de Janeiro
a.Julgarem Insuficiente a coleta de amostras das iguas
uma vez per dia, temendo pela exlstOncla de radlaçlo.

DAS COMISSOES 'ERMANENTES
CONSTITUICÃO DA

Acre.ce QUe o art. 21. XXIII. letra a. da Constltulçlo de 1~88 prescreve: "Toda atividade nuclear em território nacional só será admltlda para fins paclflcos
e mediante autorlzaçlo do Congresso Nacional" •

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

......................................................

Verifica-se, partanto. Que há, de fato, neces.ldade
de Que os mandamentos expressos nest. projeto de lel
complementar v.nharn a s. tornar realidade no menor
prazo passlvel. como forma de aflrmaçlo de nossa sObe·
ranla e mesmo para Que eles lmoerem can toda a forçá'
do .eu sentido regulador.

TíT.uLO IV
Da'Organlzaçao aoa Podere•.
CAPíTULO I

Sala

DepUtado Uldurlco PInto.

das Sessoas.

LEGISLAÇlO CITADA. ANEXADA PELA COORPENAÇlO
SECÃO II

DAS COMISSOES PERMANENTES

Da. AtrlbuleCe. dO Congre••o Nacional

CONSTITUICÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 49.
Naclonal:

é

da

comoet,ncla exclusiva do Congre.so

................................................ ,

.

TíTULO III

11 _ autorlzar O Presldente da Re~llca a declarar
guerra. a celebrar a paz. a permitir QU. força• •s-·
trangelras transitem pelo terrlt6rlo nacional ou nele'
permaneçam temporarlamente. ressalvados o. casos previstos em lei comolementar;

Da Organlzaelo do E.tado

. ..················1····································...
. . . . . . . .. . . . . . . ,. .. . . .. . . . . . .. .. . . . .. . . .. .. . .. .... .. .. .. .. .. . . .. .. .. .... .. ..

Da Unllo

.,

CAPíTULO

II

I

PROJETO DE' LEI COMPLEMENTAR ND 120. DE 1~8~
(Do

Art. 21. Compete á Unllo:

Sr. Uldurlco Pinto)

DlsDOa sobre autorlzaelo para Que navio• • 111tare. e.trangelros trafegu. . pelO .ar territorIal bra.llalro e nale per.anee", e deter.lna
outra. provldlncla..
.
.
(Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nS
53, de 1~8g.)
O

Congr~sso

XXIII _ explorar os serviços e Instalaçoas nucleares
de aualauer natureza e exercer monop61lo estatal sobre
a pesQulsa. a lavra. o enrlQueclmento e reproces.amento. a lndustrlallzaçlo e o c0m6rcl0 de mlnérlos nucleares e seus derivados. atendidos os seguInte. prlnclplos e condlçoa.:

Nacional decreta:

a) toda atividade em território nacional seman'te
será admltlda para fln. paclflcos e mediante aprovaçlO
do Congresso Nacional;

Art. lD é da comoettnela exclusiva do Congre••o Nacional autorizar o Presldente da República a permitir
Que navlos ~Illtares estrangelros trafeguem pelo mar
terrltorlal brasl1elro e nele permaneçam per tempo
previamente fixado.
Parigrafo

~Ico.

TITULO IV

o dlspasto ne.te artigo apllca-.e:

Da Organlzaelo doa POdarea
CAPíTULO I

a) a tempo de paz;

Do POder Legl.latlvo

b) a embarcaço.s clentlflcas;
c). a embarcaço.s nucleare$.

.

.
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SUBSEClo I
Gera'

seCÃo Il

DI,po.I~lo

Das AtrlbulçOes do congresso NaClon.1

......................................................
Art. 49. ~ da comPetência exclusiva do Congr.SSO
Nacional:
I
resolver d8flnltlvamen~ sobre tratados, acordos
ou atos Internacionais que acarr.tem encargos ou compromissos g~avosos ao património nacional;
11
autorizar o Presidente da República a declarar
guerra: a ce1.brar a paz. a p.rmltlr que 'orças .strangelras transitam p.10 terrlt6rlo nacIonal ou nel.
permaneçam temporarIamente, ressalvados os casos previstos em lei comPlementar;
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR ND 128-A. DE 1811.
(Da Sr- RIta Camat.)
Regul ...nt. o Inciso II do art . •1 d. COR.tltulçlo 'ed.r.I, dlsDondO sObra. ,.r..ntncl • • •
trlnslto d. 'or~.e .str.ng.lras ~ t.rrlt6Pl.
nacional.
(Anexe-se ao Proj.to d. L.I Ccmolement.r n53, d. 1989.)
O Congr.sso NacIonal decr.t.:
Art. lD Depend. de pr6vla aprovaçlo do Congresso NacIonal ••utorlzaçlo do PresIdente d. Repúbllc. no
s.ntll1o 110 transito e da p.r....nlncl. t~irl. ela
'orC.s estr.ngelras no P.,s.
I lD A mans.o- encamInhando o cons.nt lmento d. QUe
tr.t. este .rtlgo tramlt.ri em regIme d. urgtncl •• vot.d. blc_r.lmente. com pre'.r'ncla sobra ou.1QUer
outra mat6rl. n. ordem do dIa.
I 2D O. mansao- const.ri o tempo ela per....n.ncl. ou
• dascrlclo do trecho. ser tr.nslt.do. DQdando o Congr.sso restrIngIr ou amPlIar. prOPOst ••
Art. 2D Negar-se-lo o trlnslto ou permanlnela no
terrItórIo nacIonal de 'orças ela p.Is.s çom QUem o
sr.sil MIo mantenha relaçoas dlplomitIC.S.
Art. 3D ~.lauar n.çlo Que desr.spelt• •s pr.scrlçoas e1asta leI
seri dec1.rad. em est.do da
tlellgarlncl ••
Art. 4D Est. leI entra em vIgor n. d.t. d. sua
DUb1lcaçlo.
Art. 5D Revog~se
dlsposlçoas em contrArIo.

.5

Justl'lca~lo

Os ImperatIvos da solidarIedade contInental ~.
condIcIonar. sltu.çlo da amargtncla pr.vlsta nesta
proj.to. Que regulamenta o Item U do .rt. 59 da Constltulçlo.
reIterando mat6rla d.
constltu1coas
anterlor.s.
No caso da Trlpllc. Al'.nca. Que se 'ormou na Guerra
do P.r.gu.l, no s6culo p.ssado. ess. hlDOtese se
con'lgurou.
Esperamos ou. o proj.to seja apar'.'çoado pai. Comlsalo da Segurança N.c.lon.l e .prov.do paio plenirlo.
_ Oeput.d. Ilta C...ta.
S.la d.s Sessoas.
LIGISLAC10 CITADA. ANIXADA 'ILA CDORDINAçio
DAS COIISSOIS 'IRMANINTIC
CONSTITUIClO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL

.......................................................
TíTULO IV

D. Org.nlza;lo do. 'Oder••
CAP1TULO I
DO 'Oder Le.I.I.tlvo

......................................................
seclO VIU
DO 'roc•••o Leglsl.tlvo

Art. 59. O processo legIslatIvo compreenda a .laboraclo de:
I _ emendas i Constltulçlo;
11 _ leIs complementares;
III _ 1.ls ordlnirl.s;
IV _ leIs de1eg.d.s;
V _ medld.s provlsórl.s;
~I _ decretos leglsl.tlvos;
VII _ r.soluçoas.
P.rigr.'o únIco. LeI complement.r dlsPOri sobra a
.l.bor.clo. rad.çlo. .1t.r.clo • consolldaçlo d.'
1.15.

.

.

PROJl!TO DE LU COWLEMENTAIt ~ 153. DE 18"
(Do Sr. o.so CoImbra)
DI.clplln. o
tran.ito •
a oar..nlncla
t...-rlrla .. for;a••atrantelra. no Tarrlt6rlo
lIecl.NI.
(Anolle-S. .0 Proj.to ela L.' Compl-,t... n53/88. )

O Conor.'so Nacional dacr.tal

'or-

Art. l' '.ra o••,.,tos de.ta 1., compl-,t.r.
ç.s e.tr.ngelr•• slo grUDO ou contlngent. ml1lt.r ropr.sent.t Ivo ela 'orc. .rmad.. arro.rcadO ou nIo. ...
mtsllo ou attvtdlCla mt lt t.r. ~ CClllO o navio ela guerra. °a aeron.va • • viatura ml1Itar.s. lnclu.lva Os reQUIsItadOs per. mlSseo• •Illtar•••
Art. 2- As 'orcas .strangelra. padarlo transit... ou
par_er. t~arlament•• no territórIo nacional.
aDOa entandtR*'tos CeJll órglos governament.'s. no. seguint•• c.sos:
I
a .1Iecuc;lo ela progr_. de aclastr-'to ou
aparritç~to CIO lnt.r. . . . . sob •
coorClanacio do
InstltUlç10 nactonal;
II
Para o e1asenvolvl_to ela Drogr_s govor~
t.I. da .1I8CUG1O conjunta. ouandO pr.vl.tOl ... acorCIO. tratadO ou oualQUOf' .to lnt.rnactonal sUbscrito
pelo governo brasl1.'ro. no oual ftQUe ollDl'asSO o t _
DO ela parlll&fttnc
111
Em vlslt. 0'ICl.1 progr_da pelOS órglos govarn...nt.I.,
.
IV
P
O desenvolvi_to de peSQUisa clentl'Ica.
da tn~:;
CIO governo br•• Il.lro. no QUal ftQUe .1IDl'OS... . t-.,o ela DIllllll'ltnclar
V _ QI. i'~ vlnculad•• a ..15slo dlplOll'át lc. ou COIIIIs110 ml1h
VI _ Para o entendImento t6cnlco. nas sltu.coas de
.b.steclmento. reDaro ou manutançlo;
VII _ P.r. o Sobr.vOe de .eron.ves ml1It.r.s;

'.r.

I.,

VIII _ Em mlsslo de bUsca • s.lvamento.
Art. 3D Qu.1Quer 'orc• •str.ngelr..... transito ou
Darmantnel. no terrlt6rlo br.sllelro. nos t.rmos da
pr.sente 1.1. suJ.ltar-se-i i leglslaçlo brasllelr••
Art. 4D Em C.so da gu.rr., 1., prOCria. em oc.stlo
ODOI'tun•• dlspori Qu.nto .0 transito ou parmanlncl. de
'orç.s .str.ngelr.s no t.rrltórlO n.clon.l.
ela

Art. 5D Est. 1.1 ccmolement.r entra em vigor n. d.ta
sua DUbltc.çlo.
Art ••_ R.vog~s• •s dlsDOslCoas ... contrirlo.
Ju.t Iflca;1o

O• •rts. 21, 48 e lI4, d' Constltulçlo Faelar.l,
pe... SObI'. o trlnslto • parmantncl. tan1lOl'Irl. ela

dls'orC.s ••trangelr.s no terrItório n.clonal • constItuam •
'unclamantaçlO da 1.1 complement.r ora proj.tada •
O IncIso IV CIO .rt. 21 di COMO.tlnele I OMllo D.r.
tr.tar d. mat.,.l. e ger• • nec.ssldade da ~ 1.1 c__
plamantar QUe • disciplIna.

o lnclso 11 do art. 49 dA competêncla eKcluslva ao
Congresso Naclonal para autorlzar o Presidente da Repúbllca a permitir. ,ressalvados os casos prevlStos em
lel complementar, o tr&nslto ou a permanência temporária de forças estrangeiras no território nacional.
Dessa forma. reafirma o fundamento da lei e evidencia
a necessidade de o Presidente da República submeter ao
Congresso os casos não especificamente previstos.
O Inciso XXlI do art. 84 dá a competência privativa
ao Presidente da Repúbllca para praticar os atos de
permlsslo. nos casos especificados em lei.
Os casos abordados foram Insplrados em sltuações
prevlslvels. fundamentadas em ocorrências praticadas
nos últimos temoos. sem contestações. nem Questionamentos Internos ou externos. r~presentando a crlstallzaçlo
de
um
consenso
dos órgãos militares e
diplomáticos. para a dln&mlca
própria
de' suas
atlvldades.
Os demals dispositivos estabelecidos reaflrmam prlnclPlos 'unlversa'lmente aceitos e praticados. buscando
atender-se á necessidade de cautelas para Com as Instltulções do Pais e de preservação da sociedade
brasileira.
Sala
das Sessões.
DePutado Daao Col.ora.

18

de

setembro de

Da.Drganlza'~9 a~,E,taao.
• • •0

.

,.

..

CAP.!rULO II
Da.,Unllo"
Art. 21. Compete á Unllo:
0:-

.~

• .,. "0.0 ..

'-"

~

~

o..f' .. ,.

..

IV
permitir. nos casos prevlstOs ~ le1 ~bmp'lemen
t • .;.,. Que. torÇU. estrangeiras transHem pelo. terr1t6l'1o
tlac~onal ou nele per_necam t~rarlament.:.
.~

".0' 0,0'

~

·0

'

..

TiTULO IV
CAPiTULO I
Do poa.r, ~egl'l.t'vp"

,

~

.

"

SECA0 II

......................

.

"

I! .da. competlnc1.a exc1uslva .dO Congr.sao

Art. 4..
Nacional:
lO

lei vigorarA a p", \ 1,' do
Art.
4Q
Esta
pubHcaçlo.
Art. SQ Revogam-se as dH,poslções ai., conto ~,i.,

,

"

, .Iust l f t caGlo
A lntocllbl11dade milHar do tet'r hCI l i " , , ' i,.",,!
sofrer', nacessar 1amente. exceçOes em nOOIê \.Ia. p. ":'.:ti i a
segurança do Pais.
Assll1l no caso de aliança bélica. cc.... (,"I, ~ .... ,;1 • • .
pot'ncl~ havendO necessidade do trânsltc" ,.a, m.",;,
"cla de 'suas tropas no pais. por tempo d.. tetr~I"'.~.
consentimento se 1mpõe, per lmoeratlvo estrate",(.L
"'as.também. em·outras

clrcunst&ncl"~,,

te o Dais. essa permisslo pode

na"

tornar::t&

-0.'0

.trangelras ' transitem
territórlo nacional ou nele
permaneçam temporarlamente, reSSalvados os ca-soa .·pr.vistos em le1 complementar:

Tais as razões -do presente
Sala

das

Sessões,

25

oro.1~ti.} U~

dE:: outul.I ..

It,.:

llt.:

nH..•

tado LuIz Soyer.

LEGISlACÃO CITADA • •"'''AIIA

""I.A

CDDROENACAo

DAS CQMISSÓES PERMANENTES

.........................................................

CONsTITUICÃO DA

CAPiTULO II

REPÚBLICA FEDERATlIIA DO BRASIL

................................. :

Do pacr.r Executlvo

........................................................
SECA0 tI
privativamente

.

TtTUlQ 11/
Da OrganlzaGlo

~oa

puderes

CAPiTULO I

Das Atrlbul,S.s ao fr.slaent. aa ••p6bllca
Compete

L·<;Hvv ... ,

"ê.:c:.St:" ln

..

aut~rlzar o Presldente da República a aeclarar
guerra: a celebrar • pa~ •• permitir que torças· es11

Art. 84.
RePública:

~,,=

Quando para a defesa de nação "'Izlntla. n·;. ".a.r· (IE ,.. "
nobras d. patlnclas a11adas ou a pedlClc dr. I." ,.'
brasileiro.

Da. AtrlDuI,aaa ao Congr.sso NacIonal

...............................................................

11._ QUllndo potênclas a11adas preclsem e,;bClJlar ".:.'
nobra. de trelnamentos b6llcoS no terrltó,'lo braSllel"
ro;
III _ Quando esse tr&nslto seja no;ce"sá, I" .,," 11 =
defe.a de naçlo vlzlnha. 1njustamente atacada e c,""
Quem lIIantenhamos relações dlplomátlca~.
Art. 3Q Em Qualquer caso. a medida terá SUa "". , ~
çlo .ol1c1taaa pelo Poder Executivo ao Cvngle~t"
NaC;l"".t.

t

Da Organlza,lo'uos POU.r.s

.............................................

~~ld

1_ duando o Governo brasllelro soltcltE< a".1110 LI..
patlncla estrangelra. no lnteresse da segurança n3~.n
na1;

BRAsI~

TlfuLO' IIÍ'

~

a'""'"

Üefe~4

Art. 2Q O translto e a permanênc1a de Que trata
lel seria consentldos:

.....................................................
.

D~ 1989
(Do Sr. lulz Soyer)
..gula..nta o art. 41, Inciso 11. aa C~nstl
tul,lo feaeral. dispondo sobra a transIto e a
per.an'ncla te-oor'rla d. tropas .strang.leas no
t.rrlt6rlo nacional.
(Apense-se ao Projeto de lei Complementai" nQ
53. de 1989.)
O Congresso Naclonal decreta:
Art. lQ Em tempo de QUerra e. eventualmente. er.. ter.. ·
PC de paz, ser' permitido o transito e a permanência
'tamoorárl~ de trepas estrangeiras no pais.

nac10nal e de allança mllltar com o pais Que prec1sar
aes.a 1ncurslo ml11tar. aprovada pelo Comando das Forças Armadas e pelo Congresso Nacional.

CONSTITI)ICÃO DA.

.........................

PROJETO DE lEI COMPLEMENTAR NQ 18S-A.

00. em tempo de guerra. depende do lnteresse da

IJAS COMI SSO'ES PEltMANENTlS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO

XXII _ perm1tlr. nos casos previstos em le1 complementar. Que forças estrangeiras transitem pelo terr1tório naclonal ou nele permaneçam temporarlamente;
•

Parágrafo único .. A permlsslo de Que trata e5ot ..

1989.

LEGISLACAO CITAOA. ANEXAD. PELA COORDENACAo
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,
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SECA0 11

Da. Atrlbulç6e. do Congr.sso N.clonal

Art. 49.
Nacional:

É

da

competência exclusiva do Congr.sso

11
autorizar o Presidente da República a declarar
guerrã. a celebrar a paz, a permitir Que força. e.trangelra. transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente. ressalvados o. ca.os pr.vl.tos em lei complementar. '

......................................................
PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E REDAÇÃO
"e'at6rlo
A teor de tornar efetiva a prevlslo constante do InCisO IV do art; 21 da Constltulçlo Federal. apr.senta
O nobre Deputado Carlos Cardinal • consld.raçlo de.ta
Casa o pre.ente projeto de leI complementar.
I _

A complem-ntaçlo da prevlslo constitucIonal retroaoontada é proposta através de três comandos em Que .e
•• tabelec'e:
I
no art. 10. os casos. resumido. a tr••• em QUe
.erlo-permltldo' o tran.lto e a perman6ncla temporária
da forças a.trangelras no Pais;
11 _ no art. 20. Que. se o transito e a perman6ncla
lnoortarem vlolaçlo "ao. princIpio. e.tabelecldo. no
art. 40 da Con.tltulçlo Feder.l". eS'e. fato. nlo serio permlt Ido"
III
Que o Pe<ter Execut Ivo "ouvir' o Congresso Nacional -deQol. do pronunciamento do Con.elhO da Defe.a
NaclonÀl. QUe cpl,.,ará sObre as coridlç/5e. de ut I llzaçlo
de••a• • r •••• 'no. t.rmo. do Item 111 do art. Gl da
Con.t ltulçlo·.
Além das regra. r.troapontadas. prevê o proj.to. no
art. 40. Que a 1., complement.r ora projet.da sari regulamentad. pelo Poder Execútlvo no prazo d' cento.
vlnt. di •••
Ao Projato de LeI Complementar nO 53. de lGee. foi
.n.xado o Q. nO 70. também d. 1geG. de autorl. do nobr. Deputado Jo.é Camargo.

Através dassa proposlçlo sugere seu nobre autor Que
•• legisle:
I
QU' força. e.trangelra. nlo poderio tran'ltar·no
tarrltórlo nacional ou nela permanec.r "sem. .utOl"Iz.çlo do Pra.ldanta da Rep(sbllca. com a prév,la aQUiescência do Congre.so Nacional" (art. 10, caput);
11
QU. a mensagem pr.sldenclal solicitando a aQU1••c6nCla do Congresso Naclon.l t.r, tremlt.çlo de
·urg6ncla urgentlsslma" (par'grafo (jolco do art. 10);
111
Qua as autorlzaçoeS dav.rlo flx.r o ,tempo de
perman'ncl' das forças estrangeiras no terrlt6rlo nacional (art. 20);

IV
QU' nlo ~erlo permitidos o transito a perman'ncla nõ território nacional de forÇ"
pertencente. a
Ipalses
com Q/1em o arasll n'o mantenha ral!'ç08s
dlplomát Icu;
V
Que na desobedUlMcla. por Qualquer pot,ncla. ao
previsto" na lei ora projetada será conSiderada ".. to
de bellgerlncla, acarretando suas conseqüências (art.
40).
É

o relatório.

Cabendo o exame do mérito daS presentes proposIções
á Comlsslo de Defe>.a ~Iaclonal. esta comUslo, ao aoreClar a matéria SUb exaaln., haverá de se cingIr à abordagem dos aspectos atinentes' constItucIonalIdade
e á técnica legislativa.
OUanto ti constitucIonalidade do Projeto d. LeI Complementar nO 53. de 1989. entendemos laborar em .Q~I
seu nobre autor ao prever. no art·o 30. Que em
Qualquer dos casos pr.vistoS. o Poder Ex.cut Ivo ouvirá
o Congresso NacIonal". E 1 Inconstitucional o projeto
nessa parte porQue. ao .stabelecer. Que nas hiPóteses
QUe previ (art. lO do Projeto). o Poder Executivo
h.verá Que'ouvlr o Congresso Naclon.l. tal pr.vislo
vlola o art. 49. 11 da Constltulçlo Federal QU' justamente e~cepclona da regra geral d. nec.ssldade d. autorlzaçlo do Congresso Nacional os casos QU. venha a
1., complementar especIfIcar. como .stá crlstallnamenta expresso nesse diSpositivo maIOl".~v.rbf':

voco
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nArt. 49. É da competência exclusIva do Congresso Nacional:
11 _ n... u_rmitir
Que
forças estrang&i'dS
.:;.elo território nacional ou nele lJ~r

tl~al1b1tetl"

mane.;an, tempo,-ar i amente,
rass.lvados os casos
previstos am 'e' cOMple..ntar. (os grlfo~ nl~
constam <10 te.to constItucional).
A~51m.

DurQlli;.. àú e~tabelecer Que cabe ao COII"'~ -c:~S~l

Nacional autorIzar ao PresIdente da RepÚblIca o ato ue
permlssl<> de permanência temporãrla ou de transito de

forças estl anye11'aS no território nacional, e:.cel).. . . 1flna
a Con~t tt'J1,-:ãn FetJeral. dessa competênCia. 05 casos

descr1to~ erll lêl C{1f'1I:Jlementar. de
concluir.
fOj·ç.usamente, Ct..;- úi.:'·i .." aCí cúntrar10 de, ore"lsto rio Pro,1etG
no part lClllal s'~l:: (.."sIIra.. Que .1ustamente naS n1pnt':,:

""&

ses D' e"ista~ pe',o legIslador complementar 1
e <1"
afastar-st'" a
,,'Iei- -en1êl1cla do Congressv Nac101lal

Quanto á respectIva permlssao. Que, ~esses casos. é
ato da comcetêncla prIvatIva do Presidente da RepúblIca. como, ademaIs. oreclsado no art. 84. XXII. atendida a ressalva do art. 49. II, In fln •. E é IndUvldOsa a exatldlo da conclusao retro face à clareza do
art. 84, 111, varbtl:
"Art. 84. Compete privatIVamente ao PresIdente
da RepúblICa:
XXII _ permItIr. no. ca.o. prevl.tol ., I.f
coaple..ntar, Que forças estrangeIras transitem
pelo !errltórlo nacIonal ou nele permaneçam
temporarIamente."
(Os grlfos feitos nlo constam do texto constItucional)
No Que respeIta à tlcnlca legIslativa. alguns senões
merecem reparo no Projeto 'Ub parelcere.
No partIcular, evIdencIa-se a InutIlIdade do dIsposto no art. ~o do Projeto. ao prever Que slo vedadas as
ocorrêncIas nele prevIstas Que Importem vlolaçao dos
pnlnclplos constltuClonal,'Que menciona. O equivoco de
t.l prevlslo resulta óbvio desta evIdência de QU.
QualQu.r ato Que afronte a lei _ e no caso. os' atos
eltarlam afrontando a LeI MaIor _ nlo podem senlo estar, de conseqOêncla, vedados. justamente porQue Ilegais (no caso InconstItucIonais).
Outr~ senlo d. técnIca legIslatIva encontramo-lo na
ementa. Que nlo reflet••• exatldlo. a abrangOncla d'
lei projetada. Que nlo cuida somente dos casos da permanêncla.temporárla a forças estrangeiras no território nacional. mas Igualmente dos d. transito a razlo
por Que a esta hlp6tes. deveria fazer referência o cabeçalho Que slnt.tlza o móv.l da leI projetada •
Ainda no, tangente á técnIca legIslativa .nt.ndemo.
s.rla mais pr6orlo utilizar ., lei projetada, conforme
o faz a Con~ltulçlo·Fed.ral no particular complementado, a expresslo t.rrltórlo nacional. Que abrange ~s
espaço. terr.str•• marltlmo • alr80 do terrlt6l"Io br.sllelro. ao Invés d• •xpresslo PaIs. QU. é menos adeQUada de utlllzaçlo n. 1.1.
Entenaemo•• flnalment •• Que o comando legal. PÓI" objatlvar • e.peclflc.çlo dos casos em QU.
s.rá
da.nec.ssárla a anuência do Congresso Nacional ao fim
d. permlssla. pelo Presldent. da RepúblIca. da perman6nc1. tenoorárla ou do trlnslto de forças .strangelras pelo t.rrltórlo nacIonal ••xaure a matéria. Nlo
há, a.slm. fafar em regulamentaçlo da 1.1 ora proj.tada. IlOI"QUe o QU' havia d. sar legislado era tiosanenta a esoacHlceçlo do. casos em Que • permlsslo
em'cau.a Poder'la ser dada pelo Chefe do Governo Federal. sem a oltlva do Congr•• so N.clonal • lsS0 O f.z o
Projato,com o comando constant. d. seu art. 10
Com a. 'precedente. r.zoe• • ac.lta. as emenda. supra•• lva• • de redaçlo Que acompanhllll e.t. parecer,
entendemO' deva merecar o apeiO desta Comls.lo o Projato de L., Comolemant.r n~ 53. de leeQ.
ao Proj.to d. Lei Complementar na
,gag.,s.é r.far.
o segulnt. o nosso parec.r.

No QUe
70. de

Incide .s.a propo.lçlo no mesmo equivoco do Proj.to
.uora-.n.l1sadO. ao or.ver Que. em QU'lQUer caso. o
ato do Pr•• 'dente da República nec"'lta da anutncl'
do Congr.sso Nacfonal. ma. com o gravame de. ao pratender compl..antar o dlsPO.to no art. 4Q. 11 da Con.t1tulçAo Federal. QUe .erla a .spec1flcaçlo. como o
f.z o Projeto nQ 53. de 1gee em seu art. 10, dos ca.o.
em Que o ato do Presidente da Rep(sbllc. nlo necasllt.ria do referendo 00 Congresso Nacional. I.to jamais
f.Z.
A par de nlo complementar a dlsPOslçlo constitucional Que tanto visarIa. p.lo Que falho na técnica 1.gI11.tlv. no particular. o projeto de lei complementar
nO 70. d. Ieee. aInda contlm senões outros visto do
••pecto d' técnica de'elabaraçlo legislativa. como:
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I
ao prever. desnecessariamente, Que a Mensagem •
o Executivo deverá especIficar, no caso de permlsslo
de permanlncla temeorárla solicitada, a mençlo do respectivo temoo de permanlncla.
11
Que nlo será permitido o transito ou a permanlncl. de forças de palses com os Quais nlo mantenha o
Brasil relaçOes diplomáticas. Quando, por óbvio, o pedido feito por QualQuer pais estrangeiro só POderá
pressupar a exlstlncla de relaçOes entre esse Pais e o
Brasil;
111 _ Que a Inobservancla da lei ora projetada "par
QUalQuer patlncla" traduzirá ato d. bellgerancla, o
Que d.lxa a Impresslo de Que podemos legislar para outros palses. No caso e ademais, os atos de bellgerancla .nlo cabem ser definidos em lei, pois os motivos e
clrcunstanClas do momento da açlo de QualQuer pais.
af.tando os Interesses brasileiros, é Que d.termlnarlo
se seria d. se considerar, ou nlo, o respectivo ato
beligerante.

Outubro de 1995

EMENDAS ADOTADAS PELA COMISS10
Ha

OI-se

* ementa do projeto a

Seguinte radaçlo:
"Especlflca os casos em QUe é privativo do
Pr.Sld.nt. da República o ato de permlsslo de
p.rmanlncla temoorárla ou de transito de forças
estrang.lras
no
terrlt6rlo
nacional
(Constltulçlo Federal, art. 84, XXH)."

Sala da Comlsslo. 19 de outubro de 1989. _ Deputado Hel.on Jobl., Presidente
Deputado Jo.1 "ria
Ev.ael, Relator.
Ha a
caput dO art. 10 do projeto, ap6s a expr.sslo
"forças estrangeiras". substItua-s. a expresslo "no
Pais" par "no terrlt6rlo nacIonal".
No

Pelas precedentes razOes entendemos nlo dever o Projeto de Lei Complementar prosperar, visto do angulo da
ttcnlca de legislativa. ~em falar na Inconstitucionalidade de s.u art. '0

Sala da Comlsslo, 19 d. outubro de 1989. _ Deoutado H.I.on Jobl., Presidente
O.putado Jo.. "rta
Iv. .el, Relator."

11 _ voto dO Ralator

Suprima-se
~
arts, 20 3D • 40 do proj.to.
renumerando-se os arts. 50 e 80 para. respectivamente.
20 e 3D.
Sala
da
Comlsslo, 19 d. outubro d. 1989.
Deputado Hel.on Jobl., Presidente _ Deputado JO..
ri. 1,".1, Relator.
PARECER DA COMISS10 DE DEFESA NACIONAL
I _ Relat6rlo

Ha 3
Pelas precedentes razoes, votamos contrarl,mente ao
Projeto de Lei Complementar nO 70, de 19B9, vlstó •
luz da ttcnlca legislativa, a. aceites as emendas supr.sslvas e de redaçlo Que acompanham este parecer,
Incld.ntes sobre o Projeto de Lei Complementar nO 53,
de 1989 manifestamos-nos pela constltuclonalldad.
desta prOPOSlçlo e no sentido de Que, com os ajustamentos prooostos, se a considere conforme á boa t6cnlca de legislar.
Sala da Comlsslo. 24 de agosto de ·1989: _ DepUtado JosA .arla Iv.ael.
EMENDAS 00 RELATOR

..=

Velo o nobre Deputado Carlos Cardinal Ce of.recer ao
exame d. seus Pares o Projeto d. Lei Complementar nQ
53, de 1989. objetivando. ao QU. se Infer. da respectiva ementa, disciplinar "a permanlncla de tropas estrangeiras no terrlt6rlo nacional".

Ao Projeto de Lei Complementar nO 53, de 1989.

A esS.

projeto, Inlclalment•• vela a ser an.xado o
Camar-

nO 70/89, de autoria do nobre Deputado José
go, tamblm can O mesmo Obj.t IVO.

de

OI-se' ementa do PrOJeto a seguinte redaçlo:
"Especifica os casos eo" Que é privativo do
Presidente da Rer,it"lca ..' a'o de permlsslo de
permanlncla tefT'(l:lrá~l" o", d~ t-In,.\to de forças
estrangeiras
~c
t&'rI16rlo
nacional
(ConSt1tu1Ç!::J F-eü~"'a.:. ~ ...
e..: . .... :!);
11

No caput do
estrangeiras",

a"

••

alOc.s a exc~esslo
a e...·essllo:

subS"'''~-se

"forças

"no paIs".

por
"no

t~rrtt6r10 l'aclora~";

III

Suprima-se os arts. 20 3'

~

lO

~O ~-oJeto;

Renumerem-Se os arts. 50 e 60 dO Projeto, para. respectivamente, 20 e 30.
Sala da Comlsslo, 24 de agosto de 1989. _ DePutado Jo.1 .arla Iv.ael, Relator.
III _ ,arecer da Coel ••lo
A Comlsslo de Constltulçlo e Justiça e Redaçlo. em
reunllo ordinária plenárIa realizada hoje, opinou unanlmement. pela constitucionalidade. jurldlcldade e
ttcnlca legiSlativa, com trls emendas. do Projeto de
Lei Complementar nO 53/89. nos termos do parecer do
relator.
E.tIVeram presentes os Senhores Oeoutado.: Nelson
Jobim. Pr.Sld.nt.; Joio Natal e Jorge Medauar, VlcePresldent.s; CarloS Vinagre, Mlch.l Temer, Harlan Gadelha, Leoooldo Souza, Nilson Gibson. Renat~ vianna.
RosáriO Congro Neto. SérgIo Spada. Theodoro Mande••
Aloy.IO Chave., Costa Ferreira, Ney Lopes. Oscar Corr4a. Juarez MarQues 8atlsta. Slgmarlnga S.lxa•• Gerson
Pere•• Ibrahlm Abl-ACkel. José Genolno, Alclde. Lima.
Jesus Tajra. Vlcent. Bago. Adolfo Oliveira. José LUiZ
Mala, Lysana,S MaCIOl e José Maria Eyma.l.
Sala da Comlsslo. 19 de outubro de 1989. _ DePutado NeI.Oft Jo.I., Presidente
Deputado JO.. ..rt.
",. .el. Relator.

Observou o Relator da matOrla, na Comlsslo de Constitulçlo e Justiça, Quanto ao primeiro desses Projetos. Isto t. o d. nO 53/89, Que. ao .speciflcar os casos em QU. s.rla p.rmltldo o transito ou permantncla.
de forças estrangeiras no • pelo t.rrltórlo naCional,
condIcionou a respectiva permlsslo, a ser dada pelo
"Poder Executivo". • prévia autorlzaçlo do Congresso
Nacional, Quando o QU. dev.rla obj.tlvar a lei d.stlnada a complementar a prevlslo constante do art. 21,
IV, da Constltulçlo Federal, seria justamente o
contrário, Isto t, especificar os casos em Que a p.rmlsslo. a ser dada pelo Presidente da República
(Constltulçlo Federal, art. 84, XXII), nlo neceSSitaria da autorlzaçlo do Congresso Nacional. Observou,
I~almente, o nobre R.lator na Comlsslo de Constltulcio e Justiça e Redaçlo. r.latlvamente ao Projeto de
L.I Complementar no 70. de 1989, Que Incidia ele no
mesmo eQuivoco do PLC no 53/89, ao dispor, contrariando a Constltulçlo Federal. Que admlt. hlPÕt.ses em
Que a permlsslo do Presidente da República nlo n~s
sIta de obter a autorlzaçlo do Congr.sso Nacional, ao
fixar Que, em QualQuer caso. essa autorlzaçlo faz-s.
mister. Como outros senões localizou nesta última proPOslçlo o nObre R.lator naQuela dOUt~ Comlsslo, optou
pela aprovaçlo do primeiro desses Projetos, IstO é,
·pelo de nO 53/89. sob os Ingulos Que a esse 6rglo cabe
examinar a matéria, mas expunglu o Projeto dO eQuivoco
da necessldad., como regra, da autorlzaçlo congressual, para a validade da permlsslo presld.nclal.
Através de emendas de redaçlo, por outro lado, como
a Incld.nte sobre a Emenda do Proj.to d. L.l Complementar nO 53/89, adeQuou-se o enunCiado resumido da
lei projetada ao objetivo da praposlçlo, Isto é. o da
especlf~caçlo dos
casos em QU. a permlsslo do Presldente da República seria ato privativo dO Chefe do Governo, • a sua linguagem, em outro ponto, • do texto
constitucional, p.r.... tando a expr.sslo "transito de
forças estrangeiras no Pais". por "transito de ~orças
estrangeiras no território naclonal".
Ap6s o pronunciamento da douta Comlsslo de ConStltulçlo e Justiça e Redaçlo foram anexadOS ao Projeto
de Lei Complementar nO 53. de 1989, mais os seguintes
projetos d. 1.1 complementar e. nesta ordem, os de
nOs.: 128, de 1989, 153, de 1989; e 120. de 1989, respectivamente da autoria da DepUtada Rita Camata, do
Deputado Oaso Coimbra e do Deputado Utdurlco Pinto.
O Projeto da nobre Deputada Rita Camata Incide, data
venla, no mesmo eQuIvoco das proDOslçoas j* relatadas
na douta Comlsslo de Constltulçlo e Justiça, Isto é,
no de fixar, contrariamente • Constltulçlo F.deral,
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jlvel'"'SalT'l'!nte. a par de procurar def1r.ll· o Que SE! deva
?1,'enl1er' cano força estr"angefr-a, aos flllS da osr'm1!;são
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qUe
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oerm1ss~0

seja <la alçada dos "ó,'g40s

;cl''Iernamenta1s". Estat:>elece maIs, e-;sa propos1Cao. Que
enauanto permanecerem no tel'r 1 tôr lo naciona 1 as forca.s

estrallgelras suje1 tar-se-~o às leIs bras11el,'as e que.

em

caso de guerra, "Tef própria, em ocasião oportuna.

d1sporà quanto ao trâns1to ou

permanênc1a

'!'c:;tr ;\l1gelró\s no tefT1t6r10 nac1onal".

de

forças

Por últlmo, O Projeto de Le1 Complementar nO 120, de
1989, da autor1a do nobre Deputado Uldur1co P1nto, objetiva apenas fixar que depende da autorização prévIa
dO Congresso Nac10nal a perm1sslio, Que cabe ao Pres1dellte da RepúblIca dar,· segundo essa oroPOslção, para
que "lIav10s Inlll tares estrange1ros" e em tempo d. paz.
embarcações c1entfflcas e nucleares nav~Quem em mar
terr I tor1al brasl1e1ro e lIelft permaneçam por terroo
pr!!v1amente fixado".
~
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a aud1êncla dOS órg40s de segurança de ass.ssoramento
do Presidente da República e outros Que assim .nt.nda
d. orev1amente ouvIr o Chefe do Governo .

e."(cecõer; justamente f1i"ó/els em la1 ccmole-

á '"egr'a da rlllf!ce'Ss1dôde da alltol 17acãó do

,::II·tdl.
..;

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

o Relatór10.

Em decorrência da competênc1a espec1flcada no art.
32, V, al1nea cl, nO 5, do Reg1mento Interno, cabe a
o exame do mérIto das presente.
esta
Comlssllo
proposIções.
Como é de lnfer1r do Relatório, as propos1Ções sob
exame, com exceç30 da de autor1a do nobre Deputado
Daso CoImbra, Que v1sa, realmente, complementar o diSposto no art. 21, IV da Const1tu1ç30 Federal, consoante esta ass1m previ Que se leg1s le, as demais se llmltam a estabelecer, repet1ndo o QU. afirmado estA no
art. 49. 11 da Const1tulçlo Fed.ral, Que "! da comp.ttnc1a pr1vatlva do Congr.sso Nac1onal •.• autorizar o
Presidente da Repúb11ca a p_rm1tlr QU. forças .strangelras transHem pelo ter'rHorlo nacIonal óu n.l. permaneçam
temporar1amente" ,
olvidando o QU. serl.
necessAr10, Que s.r1a leg1s1ar sobre a ressalva con.tanta do final d•••• d1spOsltlvo Maior e reaflrmad•. no
art. 21, IV, Que s.r1a ~stabelecer o. casos em QU. a
permlsslo do Pres1dent. da R.Públ1ca pre.clndlrl.'d.·
autorlzaçlo do Congr.sso NacIonal.
Sobreleva em pertlntncla o projeto do nobre Deputado
Daso C01mbra sobre o. demal. POl., al6m de .specl'lcar
em Que caso. a perm1 ••lo para o transito ou a Rermaninei. temporArla de trepa• •strangelras no território
nac10nal s.rA ato da .xclu.lva compettnela do Pre.ld.nte da República. procura concel tuar forças estran-'
gelra. para .sse fim, evitando. com ls.o. com multa
oportunidade. Que ocOrram dÚVidas sobre o .xerclelo
da. compet~cla. 'lxadas nos dlspo.ltlvos constltuclona1s r.troapontado••
o Projeto de L.l Complementar nO 120, de 1989. A su.
vez e se a'astando dos demal •• sobre nlo atentar, como
os outros, à .xceçlo do Projeto de Lei Complementar na
153. d. 1989. competlncla gentrlca do Congresso Nacional para autorizar o Presidente d. Repúbllc• • pr.t1car o.. ato. no Hem II do art. 49 da Con.tltulçlo Feder.' .sPeCl'lcados. bU.C• • stender a competlncl. çongressual nes.e dl.POsltlvo Maior prevista. Quanto ao
Ingresso. em nosso mar territorial. d. "ent:larcaçlle.
c'] ~nt 1 flclIS" • "'3ITbar.cnçlles nuclear"'s"..
E.tas últimas propostas. a nosso viso. acarr.t.rlam
mal. dano aos no.sos lnt.r.ss•• do Que prevenir o .eu
resguardo, .1. QU., notadamente no c.so das embarcaçOes cl.ntlflcas. f1car1a
tio
complicado.
pelo
obstAculo da n.c.ssldade da autorlzaçlo prOvia do Congr.sso Nacional. o lngr.sso em no••a. Agua. t.rrltorlaIs. de••as enoarcaçlles. QU. a troca de .xperllnclas
clentl'lças. d. QU. n.nhUm pais pode prescindir nos
d1as de hoj.. ficaria dificultada e, tanta. v.ze••
face ao entrave, lmposs1vel d. s.r logrado.
Por todas as razões r.troexPO.tas. Incllnarno-nos no
l$ent Ido de aconselhar a esta Comls.lo a aprovaçao do
P,roj.to d. Lei Complementar nO 153/80. da autoria do
1)Obt'. Deputado Duo Coimbra. mas modificado nos pontos
I seguir abordados.
A ~lmelra modlflcaçlo QUe a .sse Proj.to apr.sentamos lnc1d. sobre a sua ementa, buscando a QU• • la. dlversament. d. redaclo QU. lh. '01 dada. passe ••'.tlvament., a exprimir. s1nt.tlcament., o conteúdO da 1.1
Que vA enunciar.
A segunda modl'1cação a'eta ao art. 20 do Proj.to
Que. a nosso vISO, alude a "entendimentos com órglos
gov.rnamentals" previamente, Quando dev.rla p..eclsar
QU. o 'Ingr.sso de fOrças e.trangelras no t.rrltórl0
n.clonal, nos casos espec1flcados na 1.1 ora p..oj.tada. d.pende do prOv10 çonsent1mento'do Pr.sldent. da
R8j)l)bllc.. A .xclus1vldad., o Que Importa reconhecer
Que ••sa permlsslo só s.ri conced1da naturalmente ap6s

A terceira mod1f1cação Que entendemos d.v. s... proposta ao Projeto de LeI Complementar nO 153, d. 1989,
at1nge o art. 4 0 , que prevê Que "em caso d. gu.r..a.
leI próPrIa ... d1sporá quanto ao transito ou permantncla de forças estr'ange1ras no territórIo nacional".
A nosso
ver
essa d1sposlção O p.rf.ltament.
dlspensàvel p01s, com ela, ou n30, 11vMa é o Congr.sso
NaCional para. a qualQuer momento, Introduzir as modl'1caç08s Que ass1m entenda em nosso d1r.1to legislado,
enio ser1a a prevls~o desse d1spos1t1vo QU. obr1gar1a
o Poder Leg1s1at1vo de mod1f1car a leI ora projetada.
.1s Que poderIa cons1der'á-la adeQuada até mesmo para
regular a matérIa em caso de guerra em Que viesse a se
envolver o PaIs.

rI _ Voto do R.lator
nas precedentes razOes. o nosso parec.r _
e, conseqüentemente. o nosso voto
é no sentido d.
Que esta Comissão se man1feste em prol da aprovaelo do
Projeto de LeI Compl@lTlentar nO 153, de 1989, rejeitando, de conseQüência, as dema1s propos1ç08s, mas mod1'lcada, a de parecer f~v~r~v~l, com as emendas que acompanham este pa,-ecer
Sala da Com1ssao.
de dezembro de 1989. _ Deputado Illp.dltl) "'''''''''''''. 11"lato,'.
~uPortado

EME'~DAS

Ao Projeto d"

I.~i

CCIlIplelllentar nO 153. de 1989
No 1

DO-se 8 SP.CU1flt~ 'jDoj?':'~0 2J, elT1°tlta do Projeto:

"Esper.1f 1ca ,os

Pre~lrle .• r A ! ; : '

'. " ~I": la
,,' ",." Ir as
\~

"l·fI"

o:"so~

h··.. " •• ,'i . .

em

p r, "to

que é pr1vatlvo dO
de

perm1sslo

de

telnoo,-árla ou de transHo d. 'orç.s·
no' terr 1 tó.. 10 nacional e' ~et.rmlna

"'!~n~

laiS".:
I

"

•

••

Iq 2
~o

.", t

·.~r

dO Projeto a segulnt. radaçlo:

t.
;lQ
Ccmpete
1111., li' 11013 ~a~ds a
",1

t",~;.iltu

-sc:tr

)U

:'\11q'!!"'~S'

I

__

Vr

T

ao ('resldent. da R.pÚbllca
seguir especl'lcado., o
a permanAnc·1a temporirla de rorçal
no terrlt6r10 nacional:
_

T••••

~

_ .............•.....•....•

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NII 3

Suor- l"'a-S8 O ar!. 40 do Proj.to. r.numerando-s. os
a.uals ~r t~, 50 e 60, para, respectlvament•• arts. 4a
"

0;0

Sala

la~o

da

Ccmlnao,
d. delemtlrO
Machado, RelatOr.

c'~~~I~~

d. 1989. _ Deou-'

Itl _ 'arecer da co-t •••o

Com1ssão de Oef.sa Nacional, em lua reunlao de noje. opInou, unan1mement•• p.la aprovaclo do parecer dO
Relator, Deputado EXPed1to Machado. contr'rlo ao Projeto de Le1 Complementar, nO 53/~9 e 'avarAv.l ao Projeto ~e Le1 Complementar nO 153/89. a. autoria do Denutado Oaso CoImbra, com 3 (tr.s) emend••• ·
A

F.st1veram' present.s os Sr•• DePutado.: Furtado L.lte. Presldent.: Expedito MachadO. R.lator; Anlbal Barcellos e 01onlsl0 Dal 'Pr., Vlc.-P.... ldent.S; Paulo
Sldn.I, Paulo Zarzur. H6llo Rosas. Nyder Barba.a. Edtvaldo Motta, Fernando Velasco. Olvaldo aena.r. ,JoM
Oenolno, Arnaldo Mart lns. Renato Vianna. Geraldo ~'l ...
mIna, r-arabulln1 JÚ~\pr, Paulo Almada. Manoel Mor.lra,
José GuedeS, Paulo ~amo•• Osmar L.ltlo. MArio de 01tvftlr~. lecn.l JúlIo. Mello R.ls.
Sala da Comlsslo. a de dezembro de 1985t. _ Deputado ~ur~ado LeIte. Pr.sldente
DePutado ..... tt.
Machado. R.lator.
Er.tENOAS ADOTADAS PeLA COMISSlO

NQ'
Ao PI'ojeto d. L.I C~lementar na 1!53/11a. anexadO ao
PLC nO 53189 e adotada pela Comina0.
(ljl,.~'!l '!

!l8QUlnt. redaçlo à ementa do Proj.to:
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"Espec"'ca o. caso. ... QUe 6 Dl"lvattvo CIO
Pre.,oente aa ReD6bltca o ato de DeMWt.sao de
permantncl. t _ I r l . ou de tran.lto de 'orç••
estrangeira. no território nacton.l e det_tna
outr~. provldtncl••••

Outubro de 1995
TíTULO IV

Da Organlzaçlo aos ,oalres
CAPíTULO [
Do 'oaer Llglslatlvo

Sala d~ Comt~slo. & de deZembro de 1989.
Deputado "..rtaao Lal tI. Preslaente
Deputada I_'edlto .a:"'~I:\t"·:••

,.ol""'n.

SECÃO
NQ 2

~-se

ao art.

2~

11

Da. AtrlbulçOas ao Congresso Nacional

ao Pr"jeto a se9Ulnte reaaclo:

"Art. 2Q CC>ITOete 110 Presidente tia Repútlllca
permitir nos casos a seguir especificadOs. o
transito ou a perm3n6ncla temporária de forcas
••trangelras no terrltorlo nacIonal:
I

Art. 49.
Nacional:

.

trangeiras

~elebrar

permanecam

VIII ..

da

cOO\Petêncla exclusIva do Congresso

autorIzar o Presidente da Repütll1ca a declarar

II

guerra. a

vIstos

Sala da Coml'slo. & ae aezemt>ro OI 1989... Deputaao Purtaeo Leite. Preslalnte
Deputaao 1_'SUlto . .ellaao. Relator.

É

11ft

a paz. a permitir

Que

es-

forca~

transitem P'!lo território nacional ou nele

t~)arariamente. ressalvado~

lei cOO\Plementar.

os casos

pre-

.

.

Suorlma-se o art. ao dO Projeto. ranumaranao-se os
atuais arts. 5Q e &g. Para. reSPlctlvamente. arts. aa
eSQ.
Sala

da

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N.- 70, de t989

& ae dezemt>ro de 1989. _ Depu-

Comlsslo,

~~::o~U~:~~~'te~ PresIdente _ Deputaao I_,ealto . .-

(Do Sr. JOIi Camarao>

PROJETO DE LEI'COMPLEMENTAR Na 203. DE 1989
(00

DIIpiI lIlIIIn e &dIuI&a I pmtIIIÜlIela e.nporilla .a fotlM
eÃl'lIIII*U _ tm1ürie aadODaI (art. a, lDcIII D, da OIM-

Sr. HenrIQUe Eduarao Alves)

Dllel,lln.
o
trln.'to
e
a ••r. .nlncla
t ...orlrla. di forca•••trantelr•• no 'ai.. no.
ter-a. 00 art.
Inel.o 11. aa Con.tltuIClo.

a'.

(ADense-se

ao

53/89. )

Projeto

de

LeI Complementar na

O Congres.o Nacional aecreta:
.Art. Ia Dependem di autorlzaçlo ao Pre"dente aa Re• pr6vla aualtncla ao Congres.o Nacional o
trln.lto e a pre.ença di 'orcas milItares de potlnclas
allaaas.
publl~a

Parâgra'o úniCO. A .ftlnsagem preslalnclal encamlnhanao O projeto ae permlsslo tramItará em urglncla. preterIndO QualQuer outra mat'rla ~a Oraem ao Dia.
Art. 2Q Constarl do PIOldO a duraçlo aa permanlncla
temporária. com a respectIva locallzac30 a. no caso ae
trAnsito. o trajeto a ser segulao pelas 'orças lIstran'"
gelras no Pais.
Art. 3Q Implica na dlClaraclo ae estaao de bellgerlnCla a In'raclo. prJr POt'ncla estrangeira. an estatulao nesta lei.
Art. 4. Esta 1~1 sp.rá regula~ntaaa pelo rnd~r E,.·
cuttvo no prazo dl'! cent,) e v Inte alas.
Art.

!i i:

putlllcaclo.

Est.'1

14!1

"nt~a

'!m

'.

igrJr n31 da-,,,

(tA

,;.;.~

Just lf Icaclo
A

nlDótese

tem

.,recedente!t. há II1tl1~ ,.,_ unI t;Ócul("'l.

Quando a Trlpllce AII~nca. Que ccncus~s com a ArgentIna e o Uruguai. ~nfrentou a Inva~Ao par~Quala ~o
nosso terrItório.
Confrontando com tOOCJIS os p~tSf!S sul-anortcartos. 1Iter,uS <) Chile e o EQuadl)r. tal'''~: o Illt~resslJ da segurançill

r:ont tnnntal r.ns1O., 9l( Iglr "'n"ot.lra~ conjuntas nas
do BrasIl c'..n um 'I"!les.

fronteIras

A
Constltulc.\o
regulamentar.

Sala aas Sessões.
Alv••.

I"r.. ~I"e

a

hll?"'t~s

...

Quen')Scatl.

Deputado Henrique lauaroa

.

~).

(AJIaD... ao Projeto de LeI. Complementar D,· aa/II.I

O eoncr- NacIoDa1 cllenta:
AR. I.. J'orçu 'ltraDltlràa. tarnltrft. num ou únu, DIo poderio
tnDaltar no tarr1tór:lo nacIoIlal ou Dele permanecer. sem a autolÜiÇlO dO
ptII!dII1&a da Repúbl1ca. com a prévia lAlulucfnda do Co~ NIdoaal.

. Parilnfo '6Dlco. A meDlepm pnlldencl&1 terá trf.ml&a di 1IrIIGCI&
1IlIIDtIAlma. pnterlnóo qualquer outra matérl& lua colocaçlo Da ordIm
dO DIa.
Art. 2.. O tampo de perm&Dlnc1a temparirla CODltari da JIIIIIIaedO -.cuUyo. podllldo o C'onlAllO Nacional redlD1·1o ou ampIli-lo.
Art. a.o NIo. permitlri o trlDlito e permantnda DO tarrit6do naclclIlll1 da fOrçai pertenClntel a paiJu com quem nlo m a n ~ reJaGlIII dIpIomiticu.
AR. 4.· A dMObedItncla, par qualquer paténcl&, ao preYllto IMIta lIt,
Implica ato di beUprlncla, acarretando IUU conaeqütnc1u.
AR. 5.. Dta 111 entrarl Im viJor na data de lua pWlIIcaçIo,
ReYopm·.. u dllposlç6e1 em contrario.
AR.

'.0

I ..&ltIe.o

I'

tiYIlIla. caIO. Im DOII& história, do trIns1to da tropel brutlalru
pe10I tlrrltórioll da Arpntlna e do Urucual. na Guerra da TrlpUce AlIança,

coaUl o ParaIUaI·

Aulm é paulnl que, em alluma clrcumtáncla. tropaa de parael YlJI.
nhoa pncllem transitar em nossas álUas territoriais e no espaço aéreo bra·
IIIe1ro ou DO território fronteiriço.
Evidentemente. o consentimento, pelo presidente 6a li."ev6bUca. de taí.'
manobrai, deve ler decidido pelo Conlresso Nacional.
Dal a pretente reiulamcntação.
l!ala du Seu6es.
. - lOSé Camarp.
LEGISLAÇAO CITADA. ANEXADA PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSO~S PERMANENTES

CONSTITUIÇAO DA REPOBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL - IVBB
TtTt1LO IV
Da orpnlzaçio dos Poderes

CAPITULO I

LIGISLAÇ10 CITADA. ANEXADA 'ILA COORDINAC10
DAS COMISSOIS PIRMANINTIS
CONSTITUICAO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Do Poder Leilsla&l,'O

....................................................................................
SEÇAO n
Du Atrlbnlçães do Conl...... Saclonal

..................................................................................
Art. 4e. :& da compettncla exclllli... do Conlresso Nacional:
..................................................................................

Outubro de 1995
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II - aul<lrlzar o pre.IC:ente õ.. R~pública a declarar euerra, a celebrar
a paz, a permitir que forças estrangeiras transltem pelo território nacional
ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os cuos prevlsl<ls em
lei complementar;
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CAPrrt1LO I
Do Poder Lells1aüvo

............................................................................
SEÇAO II
Ou AUlblÚÇÕIlI do Coa~ Naelonal

PROJETO DE LEI COMPLEI\IENTAR N." 120, I'E 1989
(Do

Sr. Uldurlco Pinto)

Dispõe sobre alll<lrização para que na"los militares estrancel.
roa traferuem pelo mar territorial brasileiro e nele permaneçam, •
determina. outras pnIvldrnclas,
(Anexe-se ao Projel<l de Lei Compleme\1tar na 53, de 1989'>
O Conereuo Nacional decreta:
Art. 1.0 ~ da competencla exclusiva do Congresso Nacional aul<lrlzar
o Prealllente da Repúbllca a permitir que nll\'!o.s rnlJltaru estralleelros
trafeguem pelo mar te:~·H·;r!:lt ·,;:~.';i:E'trO e c,f'~e p~rma.neçam por tempo
previamente fixado.
Partlrato único. o di.ipu:it·) :i:~{~ ~t[!'Zo :l:;~:C3 ...sl!:
aI a tempo de paz;
Irl a embarcações cientiflr:u:
cl ,embarcações nuc:eares.
Art. 2.0 A aul<lr12ação de Que trata este artigo deverá ser ""licitada ao
Conlreao N&eional pelo Pr~.iider:.~~ .ia Repúbaca com pelo menos quarenta
e alto horu antes de que :13 emo'lr~ac'3es mgressem em áeuu terrll<lrlall
bruUe1ra••
Art. 3." Esta lei complementar entra em vleor na data de sua publlcaçio.
Art. 4.° IUvopm--" lL'l dlspo~Jçõe. em contl'árlo.
.Justl(lc~ão

O art. 49, lI, da ConltltuIção de 1988 dispõe ler compeUncla privativa

do Conereao Nacional aul<lrlzar ~ Presidente da República a permitir que
forçu estrancelru transitem pelo terrltôrlo nacional ou nele permaneç&llt
temporariamente.
OCOrre que o nosso Pais vem lendo visitado freqUentemente por embarcaç6e. marltlmu estrancelras, ml1ltares. clentiflcu e nuclear.., sem que
para !sIo tenham de obter prévia autorIzação por nio serem consld.radu
"fozçu estrancelru".
Deve ser esclarecido que. em verdade, elte projel<l nio proíbe que tall
embarcações lngresem em águal terrItoriaIs brasIlelru ou nele perman.çam; exll" tio-somente, que o Congresso Nacional decida sobre a convenlinela de autorizar. ou não, esse trafeco, além de prever que a pormaninela deva ser por prazo previamente fixado.
1Ucentemente, na bala de Guanabara. no Rio de Janeiro, a força-tareflL
norte-&llt.ricana Unltu 23, eltava acompanhada do submarino nuclear
"Shark", .I. .ando elpeclallltu da Unlverlldade Federal do Rlo d. Janetro
a juIlarem insuficiente a coleta de amostras du áeuu uma VII por cII.,
temendo pela exlstencla de racllaçio.
Acresce que o art. 21, XXIII, letra .. da COlUtltulçio d. 1981 pr..crne: ''Toda atividade nuclear em terrltôrlo nacional só ..ri admitida
para flns paclflcoa e mediante autorlzaçio do Concreao Nacional".
Verlflca-se, portanto, que há, de fato, n.cealdade de que o. mandamental expreUOl neste projeto de lei complementar venham a l i tomar
raalldacle no menor pruo possíyel. como torma de atlrmaçio de n _
soberania. mesmo para que eles Imperem com toda a força do seu IIntldo

recu1ador.

Art. 49. ~ da compeUncla exclusiva do Coneresso Nacional:
I _ resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atai Intema-

clonall que acarretem encarcoe ou compromllSOl cravosos ao patrlmõnlo
nacional;
II - autorizar o Presidente da Repilbllcp•. a declarar cuerra... celebrar
a pas, à permitir que forçu estraneelru transitem pelo território nacional
ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados OI CUOl preVÜltal em lef
compl_tar;

....................................................

Regul ...nt. o Inciso I1 do art. 51 d.
Con.tltulçlo 'ederal. dispondo sobre. Der••nlncl. e o transito de forç.s e.tr.ngelr •• no terrlt6rlo n.clon.'.
(Anexe-se ao Projeto de Lei ComPlementar nO 53. de 1989.)
O Congresso Naclonal decreta:·

Art. 10 Depende de pr*vla aprovaçto do CongreSso
N.clonal a autorlzaçlo do presIdente da Repúbllca no
sentidO do trAnsito e da cermanêncla temporária de
fore.s estrangeiras no Pais.

S 10 A mensagem encamlnhando o consentlmento de
trata este artigo tramitará e~ reglme de urgência.
votada bicameralmente. com preferêncIa sobre Qualquer
outra mat*ria na ordem do dIa.
Que

S 20 Da mensagem constará o tempo de permanência
ou a descriçlo do trecho a ser transltado. podendo o
Congresso restrlngir ou ampllar a croposta.
Art. 20 Negar-se-Io o transito ou cermanência no
terr1tór·io nacional. de forças de caises com Quem o
Brasil nlo mantenha relações dlplomátlcas.
Art. 30' Qualquer naclo oue desresceite as prescriç6es desta leI será declarada em
estado
de
beligerancia.
Art. 40
public,elo.
Art.

0'5

lei

entra

'~a

lmperativ(.''!o

condicionar a

3~

.•:"::')(!

·.,r .....'.

:':E"

rei tero1lnr)o

~'"

,t;t*.

c:;4·~·.1;0

t

::; 'jõ\ ('.)!IS-

constitulcõeS

~e

Formou r.a Guer-

~SC;t1\

n10ótese

~p.pu'ada ~lt.

LIGISLACÃO CtTADA.

A~~~.DA

ca.at••

P!LA CODRDENACÃO

DAS COMISSÕIS PF.RMAH!NTES

.

XXIII - explorar OI servlçOl e Instalaç6u nucl..... de qualquer natu·
l'tI& e exercer monopólio e.tatal sobre a puqu1la, a lavra, o enriquecimento • reprocelUDlento, a Industrlallzaçio c o comércl<l d. mIn'riOI nuel..•
rei , RUI der1yadOl, .tenclldos os leeuintes prlnciplOl e concllç6u:
.) toda atividade nuclear em território nacional somente lIri admlU.
da para. tina paclflCOl e m.cIIante aproY&~io do Concruso Nacional;

...........................................................................
T1TULO IV
Da Orpalaaçú ......_

dI

'.'e

.·~':lj':;(\t.10.

Sala aas Sess6es.

.................................. :

I~

'''''''''lt tõ1e"ta 1 cotjem
Gf·r.~""\s~a
neste

se

Esperamos Que o prc'jeto seja aper'fetçoaao pela Comlsslo ele Seourallça ;:~"l""al '" ap"ovaao ceio plenário.

CAPrruLO II
Da Vnlle

Compete 1 t1nllo:

';"-';1
r I. 'J,J

No caso da rriol 1 ;.:a ')" :õll(;A, qlle

ra do Paraguaf. ,.:'}
configurou.

TITULO III
Da Orpnluçlo de Elt...

Art. 21.

vigor na data de sua

e~

Revogam-se as disposIções em contrárlo.

Drojeto. tJue ro!QtJ i t"·Ii·a r ',-:!

anteriores.

LWl!LAt;AO CITADA, ANIXADA PILA COORDllNAt;AO .
DAS COMISSOllS PERMANllNrllll
CON8TITUIQAO DA REPO'BUCA P!:DJ:RATIVA DO BJIA8IL

Esta

50

..1'1 tulçlo.

Sala du Seuões. '- Oeputado VI.urleo Pinte.

.

,

'ROJITO DI LEI COMPLEMENTAR Ng 121. DI 1111
(Da Sr s Rlta Camata)

":ON;; 1 I 'oU le. iO Ol\

REPÚBLICA f~CEnA;lVA JO 8RASIL
1988

l'truLO IV

D. Org.nizaçlo do. Podere•
~. ,~,p t

TlILO t

......................... '" '"

;

. '" . ..
'" '",'

~

~

.

SF..\"~O v 111
Do 'roce.so ~eglsl.tlvo
SU8SEC,\Q t
Dlsposlçlo Gera.
Art. 59. O processo I~g!51~tlvo
ração de:
\
I _ etllendas à Cons't I tu Irã,,:

c~npr.ende

a elaOO-

11 _ leIs complementares:

III _ leIs o"dloárl;\s;
IV _ 'eIs delegadas;
V _ medidas provlsó"Ii!lS;
VI _ deCretos

leols'~tlvo~;

VII _ resoluÇões.
parágrafo únIco, LeI complementar dlscorá sODre a
elaDoração. redação. alteraçlo e consolldaçlo das
11115 •
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.......................................................
'ItOJITO DI LlI
(Do

C~LUINTAIt

NO 111.

DI ....

O Inciso IV ao art. 21 dá competlncla á Unllo para
tratar da matéria e gera a necessIdade de uma 'el complementar Que a disciplIne.
O Inciso 11 dO art. 48 dá competlncla exclusiva ao
Congresso Nacional para autorizar o presidente da República a permitir, ressalvaQos os casos previstos em
let complementar. o trlnstto ou a permanlnela temporária de rorças IIstrangelras no território nacional.
Dessa rorma, rearlrma o rundamento da lei e evidenCia
a necessidade de o Presidente da RePú~llca sUbmeter ao
Congresso os casos Alo especlrlcamente previstos.
O Inciso XXII do art. 84 oá a competlnela privativa
ao Presidente da Repübllca para praticar os atos de
permlsslo, nos casos especlrlcaaos em lei.
Os casos abordados roram Inspirados em sltuaç6es
prevlslvetl. rundametltadas em ocorr'netas pratlcaoas
nos últimos tempos. sem contestações. nem Questtonamentos Internos ou externos, representando a crlstallzaçlo de um consenso dOS órglos militares e dlplanitlcos. para a dtnlmlca próPria de suas atividades.
Os demais OlspostivoS estabeleclaos rearlrmam prlnclplos universalmente aceitos e pratlcaaos. bUSCandO
atender-se à necessl~.de de cautelas para com. as Instituições 00 Pais e ae preservaclo da sociedade brasileira.
Sala das Sessões, t8 de setembro de 11l811. _ Daso
Colllllra.
LIGISLA,lD CITADA. ANEXADA PILA

Sr. Daso Colmora)

COOllDIJIACAO DAS COIIlSsGKS nlllWllJITIS
CONSTITUICAO DA

DIscIplIna o trlnslto e a peraan'ncla
te.,or'rla de forças estran. . lras no terrlt6rlo nacIonal.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
T1TULO lU

(Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar na 53/811.1

Da Organlza,lo do l.tadO

O CongresSo NaCional decreta:
Art. la Para os ereltos desta leI campl~ntar.
rorças estrangeiras slo grupo OU contingente militar
representativo de força armada. en-óarcado ou nlo. em
mlsslo ou atividade militar. bem como o navio de guerra, a aeronave e a viatura militares. lneluslve os requiSitados para mlssOlts militares.
Art. 2a As fgrças estrangeIras POderio transitar ou
permanecer. temporarl_nte. no terrH6rlo neclonal.
allÓs entendimentos can órgAos governementals. nos seguintes casos:
I _ Para a execuçlo de programas de adestramento ou
aperfelço_nto dO Interesse e sob a coordenaçlo de
Inst Hulçlo nac 1ona 1;

CAP1TULO U
Da Unllo
Art. 21. Compete à Unllo:

........................................................
IV _ permitir. nos casos previsto. . . lei complementar. QUe 'orças estrangeiras tran.,tem pelo terr1.tórl0 nacional ou nele permaneçam temporarlemente;

......................................................
TiTULO IV

11 _ Para o desenvolvimento oe programas governamentaiS de execUÇIo conjunta. QuandO
previstos
em
acordo. tratado ou QualQUer ato Internacional sUbscrIto pela governo brasileiro, no Qual rlQue expresso o
terroo de perman6ncla;

Da Organtza,lo do. POdere.
CAPíTULO I
Do

POder Lql.latlvo

111 _ Em visita oficial programaoa pelos 6rglos gq-

vern_ntais;

SEcA0 U

IV _ Para o desenvolvimento oe peSQuIsa. clentlrlca.
Interesse dO governo braSileIro. no QUal rlque expresso o terroo de permanlnela;

......................................................

V _ Quando vlnculaoas a mlsslo dlplomitlca ou comlsslo mllfta,.;

Art. 48.
Naelonal:

de

VI _ Para o entendimento técnico. nas sltu.~Olts de
abastecimento. reparo ou manutençlo;
. . /" .....
VII _ Para o SObrevOe de aeronaves mlllta,.es;
VIII _ Em mlsslo de bUsca. salvamento.
Art. 3R Qualquer rorça estrangeira. em tr.nSltdou
permanlncla no terrlt6rlo brasileiro, nos termos da
presente lei, sujeltar-se-á. leglllaçlo brasl1eir'a,
Art. 41 Em caso oe guerra, lei próPria. em ocasllo
oportuna, disporá Quanto ~o trlnslto ou permanlncl~ ~~
ror~as estrangeiras no terrltarlo nacional.
Art. 5R Esta lei compl ....ntar entra em vlQ<'r ,.,~
oata oe sua pUbllcaçlo.
Art. SI Revogam-se as disposições em contrárl~
Jult tf Ica,lo
Os arts. 21, 411 e 84,'da Constttulçlo Federal, dls"
DOem sobre o~tf'lnstto e permanlnela terroor~rl~ de rOI'cas estrangeiras no terrltõrlo nacional e const1tu.a a
fur.aamentaçlo da lei complementar ora projetada.

••• Atrlbutcoa. do Coftlre••o Maclona'

t

da competlncla exclusiva dO

Congres~~

........................................................

11
autorizar o Presidente oa República a d~claral
guerra: a celAerar a paz. a permitir. Que rorças es'
trangelras transitem pelo território nacional ou n~l~
pannaneçaM temporariamente. ressalvadOs os casos prp'
vl.tos em le1 complementar;

.................................................. _ .....
CAPíTULO 11

.

Do POder Ix.cutlvo

.

SECA0 IJ
Da. AtrllUl,ea. dO pre.IGente aa lteD6bllca
Art. 84. CQII1)ete prlvatlvlllllltflte ao Pr·l!lslclP',.t .. "."epüt)l1cal

......................................................
XXII
permH Ir. nos casos previstos erro lei ~""(.' ••.
aue forças estrangeiras transH.,.. peTo t~r"
t6rlo naclon.l ou nele permanecam tempOl'al l;MIel.t",:

~tar.

.

.
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D~ ... !_9~&.!.

(DO S•• LUIZ SOTEI)

lelule.enta o erti,o 49, incilo lI, ela Conltituiçao f'ede
~al, ·.i-110I140 aobr. o trinlito a a par•• nincia
t"m,,'''·'
ria 4. tro,•••• tra.,.tra. no território nar.tun~i.

(APIISI-SI AO 'IOJITO DI LII COMPLEMENTAR

~9

51,

Q~

IQG~l

~

00 OEPUTAOO LUIZ SOYER

O CONGRESSO NACIONAL
A~.

OLe~Lta:

gUL~~a

'9 - Em ttmpo dL

L, LVLntuaLmente, em teMpO dL
paz,
o t~4n4ito L a pe~maniKeia te.po~ã~ia de
t~opa4 L4t~angei~a4 no Pa14.
4t~4 Pt~mi~ido
Pa~4g~a6o

A~t. 29 -

Qnieo - A pe~Mi4440 de qu~ t~ata ~4t~ a~tigo,
eM t~mpo d~ gu~~~a, d~p~nd~ do
int!
~e44e da d~6~4a Kacional t dt aLiança
.iLita~ eom o Pal4 qu~ p~~ei4a~ d~44a
ineu~40 .iLita~, ap~ovada ptLo Co.a~
do da4 Fo~ça4 A~Mad44 t p~Lo Con9~e4
40 NaeionaL.

O t~an4ito ~ a
eon4 utid04:
1

pL~aKtKeia d~ qu~ t~ata

- quaKdo o GOV~~KO b~a4iL~i~0 40Lieit~ ~uxXtio

pottneia ~4t~an9ti~a, no
naeioKaLi
11

4~~ão

e4ta Lti

- quando pottnei44 aLiada4
b~C4-d~ t~~inaMtnto

intt~~4t

da

4~9u~aKça

p~~ei4~M txteuta~

biti~o

KO

d~

•

maK!

t~~tõ~o b~a4irt&

~Oi

111 - quaKdo.~44e t~aK4ito 4~ja Kte~4i~0 p~a a

4a

d~

qU~M

Kação vizinha, inju4taMtKt~ 4taeadc
MaKttKha_04 ~~taçÕt4 diptoMitie44.

,"t. 39 - E. quatque~ ea4o, a _etLi:da
da pelo Podt~ Ex~eutivo ao

t,:~i

1 US T 1 F 1 C Aç

A iKtoeabiUdad~
~i, Rtet44a~aMtKtt,

.iLita~

~xe~çõt4,

~M

4U4

COK9~t440

~

4P~OV4Ç40

~

dt6!
eom

uUeit!,

NceioRct.

O

do tt~~tõ~o Ka~ioKat
KOMe da p~õp~la 4~9u~aKç4

pcl4,
ttK~lc,

A44iM, no e440 d~ aliança bitiea, eOM out~a
havindo K~et44idad~ do t~aK4lto t Pt~M4KtKeia

quatqu~~

d~

4U44

p!
t~o
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pa4 no PaI4,

po~

tempo

dete~minado,

po~

o con4entimento 6e impõe,

impe~ativo e4t~ategico.

Ua4 tambem, em out~a6 ci~cun6tância6, nao belige~ante o
.Palh, e44a pe~mi44ão pode to~na~-6e nece66ã~ia, quando pa~a a de6e6a de na~ão vizinha, no ca60 de manob~a6 de potência6 aliada4 r
ou a pedido do Gove~no b~a4ilei~o.
Tai4 44

~azõe6

do

p~e6ente

de lei.

p~ojeto

'>ala das Scssllcs, em 2S de outubro de J989

Deputado LUIZ SOYER

.LJ:GIS1..4ÇAO CITAI"'. ANC}iAlJA I'ELA C:OOIlDl:lI'AÇAO
DAS C:CJ~l1SS0ES I'ER"lANENTES

Art. 5Q
publlcacllo.

~!!!!I}~~

.•••••••••

Art. 4Q Esta lei será regulamentada pelo Poder
Executivo no prazo de cento e vinte dias.

Art.

6Q

Esta

lei

entra

em vigor na data de sua

Revogam-se as dlsposlCões em contr'rlo.
JuUlflcaçlo

~l...
~_.._.._

""IV

A nlpótese tem precedentes. n' mais de um stculo.
QuandO a Trlpllce Allanca. Que comousemos com a Argentina e o Uruguai. enfrentou a lnvaslo paraguaia do
nosso território.

c:...-I
DO fIOD!II L!GlSlA'J1Yó

Confrontando com todos os palses sul-americanos.
manos o Cnlle'e o EQuador. talvez o Interesse da segurança continental possa exigir manobras conjuntas nas
fronteiras dO Brasil com um deles.

.....................................
. .. . .. . .•. .. . .......... ... ............

A ConstltulCAo
regulamentar .
Sala das Sessões.
dO Alves.

.....................................
M-

MorUro~dI"""".

a

,DAS COMISSOIS

ou'" _-IIfnPCII-íai....

nlpótese. Que nos cabe

_ Deputado HenrIque Iduar-

LIGISLAc10 CITADA. ANEXADA

_

.--._.ponnlIIr-~""""
p o I o _ nacionoI
rn_OI..-~

previne

~ELA

COORDINAClo

~ERMANENTIS

CONSTITUIC10 DA

.... IoiCl.'....'.._

REPÚBLICA FEDERAT.IVA DO BRASIL

•••••••••••••••••••••••••••• o •••• o •••

•••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••

'ROJETO DI LEI COMPLEMENTAR Ng 203. DI

1,.'

TíTULO IV'

(Do Sr. HenriQue Eduardo Alves)
DIsciplina o trlnslto e a per..nlncla
te~or'rlas de forças estrangeIras no 'a's.
nos tar-as 'do art. 41. IncIso 11. ds tonst ltulçlo.
(Apense-se ao Projeto de Lei ComPlementar nQ !53/89.'

Da' Organlzaçlo dos

~Óderes

CAPíTULO I
Do

~odar

Legislativo

.

.

o Congresso Nacional decreta:

SECA0 II

Art. lQ Dependem de autorlzaclo do PreSidente da
Repúbllca.e prévia audllncla do Congresso NaCional o
trAnsito e a presença de forcas militares de potlnclas
aliadas.

........................................................

Parigrafo únlco. A Mensagem PresldenClal encamlnnando o projeto de parmlsslo tramltari em urglncla.
preterindo QualQuer outra matéria da Ordem do Dia.

Art. 49. E da
Nacional:

Das AtrlDulçoas do Congresso NaCional

•

Art. 2Q Constar' do pedido a duraclo da permanoncla temoor'rla. com a respectiva locallzaçlo e. no
caso de transito. o trajeto a ser seguido pelas forças
estrangal~as no PaIs.

Arf.

3Q Implica na declaraçlo de estado de bella Infraçlo. por potlnela estrangeira. ao estatuldo nesta 1.1.

~ancla

••

O'

•••••

O'

• • • • •: /

comPetlncla exclusiva do Congresso
.

autorizar o presldenté da República a declarar guerra. a celebrar a paz. a permitir Que forças
estrangeiras transitam pelo terrltórl0 naclonal ou
nele permaneçam temporariamente. ressalvados 05 casos
previstos em lei ComPlementar.
11

.

,

.
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PROJETO DE LEI COMPLE.\1ESTAR
Sº 74, DE 1991
(Do Sr. Vinnondes Cmvin.el):
Dispõe sobre o trânsito e a permanência temporária de forças
estrangeiras no País, regulamentand~ o artigo 49, inciso 11,
da Constituição Federal •
. • •'.':.'.".; ',":

:•..J PROJETO DE LEI COlo1PLEMENTAR N9 53, DE

1989).

o COMGRESSO NACIONAL decreta:
ALt. 19. Dependem da autorização do

Presidente

,'" Ilepública e prévia aprovação do Congresso Nacional o trân~ii.D ~

~

permanincia de forças militares estrangeiras no Pars.
Parágrafo único. tramitarã em regime de

~ia

urgên-

ao Cungresso Nacional a mensagem presidencial permissiva.

p~eferi~do-se

a qualquer outra matiria na Ordem do Dia.

Art. 29. Do pedido constarã a duração da

perm~

aeacia temporária, com a respectiva localização e. no caso de
t.:ãnsi:to, o percurso a ser seguido pelas forças estrangeiras
no PaLs.
Art. 39. A infraçÃo. por potência

e.trangeira,

do disposto nesta lei. autoriza a imediata declaração do est~
do de beligerância.
Art. 49. Obedece ãs exigência. de.ta lei o consentimento para manobra. aireas ou navais no Pars, por forças
estrangeiras.
Art. 59. Esta lei entra e. vigor na data de sua
publicaçÃo.
Art. 69. Revogam-se a. disposiçõ.s

em

contri-

rio.
JUS T I F I C A ç Ã O

Como o Bra.il tem fronteiras com qua•• todos os
pars.s .ul-a•• ricano., com exceção do Chil • • do Equador, de-

01732 Quarta-feira 18

Outubro de 1995

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS

vendo-se ter em mira a solidariedade continental,

principal-

mente no caso de ameaça externa, é possfvel que tennamos

de,

eventualmente, fazer manobras conjuntas em nosso território.
Vale lembrar que, no século pa·ssado, quando

o

Solano

Brasil foi invadido pelo ditador paraguaio Francisco

Lopez, foi necessária a Trtplice Aliança, envolvendo a Argentina, o Uruguai

e o Brasil, lutando as tropas aliadas

nos

quatro territórios limftrofes.
Se a Constituição previne a hipótese, cabe reg~
lamentÁ-la.

l31 10 / ot(

Sala das Sessões, em

\
LCCISI.AÇAO CITADA. ANC1'ADA 'ELA COOllDENACACI
DAS CONISSOEl '6IlNAN6NTl.1

fi,

Capítulo I
DO PODER LEGISLATNO

Seção II
Das Atribuições do Congresso l"iillcionaJ

CONSTITUIÇÃO
ItEl'ÚlSLlCA ~ElUIrIVA DO BRASIL
1988
TftuloW

................................................................
Art. 49. É da com~ncla exduslva do Congreuo NacIonal:

11 - autorizar o Presidente da República a declllrar guerra.
celebrar li paz. a' permitir que forças estrangeiras transitem
pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente.
i'essaJvados OI casos previstos em lei complementar;

11

DA OROANlZAçAO DOS PODERES

COMISS~O

DE DEFESA NACIONAL

- RELAIQRIO

o presente Projeto de Lei ComolementAr foi AprovAdo pelo
SenAdo FederAl, Que o encAminhou, em consonanciA com o Art. 6~ dA
-contttuic;:llo Federal.
P"I"" n!·~.i(tl destil CASA. sendo. entao,
distribuido .s ComissÓes de D~fesa Nacional e de Constituic;:llo e
JustiC;:A e de Redac;:llo.
.
i .. galment.. os
casos em que o
A orooosta VJ.S;' l:CJ,,,n.e-'
PresJ.dent. da ReoúblJ.c. p~~Era permitir a oerman.nc:ia ou o
transito
de forcas estr~noElra~ oelo territórJ.o
nAcional.
independentemente de autorJ.=a~.~ por oarte do Congresso NacJ.onal.

E o relatórJ.Cl.

I I -

VOTO

PO

RELATOR

A e.tA c:om1!5.~o di! D~!.s.. Na ,tonal cabe op~n~r quanto
7
rn*r1to.
con1orme o artJ.go .~2. l.nC1S0 V• • 11n.. c:. item 5.
R.cimento Interno d. C.mar. dOSi Deputados.

JJ.L" •
ao
do

Nesta C•• a Ja. s • •ncontravAm em andAmento .alguns PLC. com o
me.mo
objetl.vo. I!ncab.. c:.acos por discoSlti.Vo reqimental pelo FoLe
5::/89.
.0 ou.l aterRCJ. parecer I! 5ubst1tut1vo AProvOldos 00'"

•• ta douta Com1SSaO.
Cotejando
Ambos os tlfHtoS. o do Sen.do .. o do Substitutivo
acrovAdo.
..
buscando coadun.-los. cheCA-S. . . conclu••o
d. ClUlt

ceou.nos ....o.ros .. 1nclu.~•• devem ser .flttu.d •• na oroposiç;:llo do
Sen.-do Federal. o

cu. 0••• 0 ..

f .:.... em forma de emenda••

A orimeira emend. . . modificativ... e tem por objetivo .. lter..r
red&cllo do caput do art. 10 •• p&s.ando o m•• mo a te'" .eQuint..

..
redac:.ol

"Art.
10. - Co.pete privativa.ente ao Pre.idente
da Repliblic. per.itir que 'fo,.,.as estrang.:tra. t,.an.it••
pelo
t.,.ritdrio
naciO"n.I
ou
pe".ane~ ••
.oor.ri •• ent'..
independente
d.
.utoriz.~lIo
do

""1.

ti•

Congresso "".cional. nos seguinte.

C.SOSI

e•• 1m.

voto. no m.rito. p.la .prov.~ll:o, com emenda..
5 ..1 .. d. S••• eI•• , ...

PARECER DA COMISsAo

A ColÚ. .lo de o.f. . . Nacional, . . reunilo
ordiniria r.liaada hoj., opinou unan_nt. pela
.prov.C;lo,
COlO
....nd.. ,
cio
Proj.to
de
Lei
=~~ntar na 142"2, noa t.rJIOa cio parec.r cio
I.tiv.r. . pre.ente. OB Swnhor•• Deputado••
Luia Carlo. Hauly
Pr.aident.,
werner
Wan<lerer, Ilene<lito DolÚngo. • IIelaon Borni.r - Vic••
pre.ident•• , Antonio da JeBua, Joio Fagunde., Jlflio
ao••• , Rob.on lfuJIa, Alacid Mun•• , Atila Lina, Paulo
~., Fernando Carrion, Etevalda de Menel•• , ilio
o.lla-Vecchia, Paulo SUva, WUaon MIlll.r, IIoroni
'1'organ, Joa' AnIbal, Jo.' Dirc.u, MaurIcio Cup<>e,
ltaquel Cindido, Heitor Franco, Roberto Franca, IYO
Mainardi, Mauro Borg.o., Roberto Magalhl•• , Luci.no
Pia.aUo • Jair Bolsonaro.
Sala da ColÚ..lo, em 19 de _ia de 1993

••• "

A. outr.. duas emenda• • • 0 aditiva•• lJ,ma par. definir o
conc.1to d. t.,.ritôr10 nacional I)ar& o. efeito. d. l . i . outra
para a .ubord1nac::il.o da. forc • • •str.nQe1r• • •/tI tra,:,sito ou em
cerm.n.nci& no t.rri.tcr1o nAci.onal .... leis br •• 1leir•••

142/92.
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ç.y~.

o.putado LUIZ CARLOS IlAULY
Pr•• 1dante

do PLC

13 dt meu.o d.t. 19'13
E"tErC·\ ')

';;:J r ~~.I'~

EI,4EN~,~.~

EMENDA MODIFICATIVA Nr, 01

O*-.e

&0

1

Di-se ao c.put do ar:. i:; J"
"Art. 10 - Compete priv'ilt . . .'. 1;
blica permitir Que f.n:;:n: 'i';;

ca.out art. lo. do proj eto • • •Quinta

.~

~;

':·~~1...:ente tlã

Gepu_

território nacional ,);..1 :'~ie ..l~=''3 "~;,;H' : ~tlloorar larner.~e,
independente da autori,<:a;"s.: ;'.':;' ,;;,,:,.;:: ,'JdcioJ"'al,
11~5
seguintl!s casos: ...
11

"Art. lo. - Cot'fJete ptivativa••nt.
Pr.sid.nte da R.pública per.itir que
estrangeira.
tran.ite.
pelo
t.rrit6rio
n.e.lonal ou n.l. p.r.ilJn.~a.
te.porari ••ente.
independente
da
.. utorizac~" do C"ng,.esso Haeion.l, nos
segui ntes casos, ••• "
ao

Sala da Cõmissão, em 19

d~ '""':-11: ;~a

?;d

for~ilJs

(2j)~

Deputado LUIZ CARLOS HAULY
Presidente

EMENDA N8 2 - SDN
Acrescente-se ao projeto,. onde couber, o seguinte artigo:
"Art. - As forças estrangeiras em trânsito ou permanência
no território nacional ficam sujeitas às leis
brasileiEMENDA ADITIVA Nr.

01.

r.s. "
Sala da Comisslo, em 19 de maio de 1993

a~.

"Art.
- As for~.s .st ran,ei r•• ••
transito ou p.r•• "."e;a no t.,.ritll,to
nacional
fie..
sujeitas
••
1.t.

Deputado LU1Z CARLOS HÀULY
Presidente

br.sil.i,.••• "

S.. l .. d. S.nel.o. ....

/3 d.. mO.l.O cll Iqq 3

E!'ENDA ApITIVA N~.

oa

Acr••cente-..

projeto,

"Ar-t.

&0

-

EMENDA N" 3 - CDN
onde

Con.idera-se

coub.,.,

a

te"ttdrt"

nacion.l o .scudo contin...t.l,. o •• r
t.r,.itorial, o •• piIJ~O iIJ_,.o sobr.Jace.. t.
• • platafor.a continental,. 110" te,.••
d.
legi.l.fi:~o
p.,.tin."t. a
acorde.
int.r".clonais."

S.. l .. d. S.nel.o. ....

13 d.t mlÚo d.t 1':l ':l ~

Acresclntl-se .0 projeto, onde couber, o seguinte artigo:
"Art. - Considera-se território nacional o escudo continental, o .... territorial, o espaço aéreo sobre jacente e
a plataror.a continental, nos termos da legislaçlo pertinentl a acordos internacionais."
S81a da CO"isslo, em 19 de maio de 1993

Deputado

/2/~'
~2

CARLOS HAULY
Presidente
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nele permaneçam 1:emporariamente, independente da autorizaç'o do Co,!!.
E DE REDAçXO

9r•••o Nacional, noa seguinte. ca.o.:
I - para a execução de programa. de adestramento ou

I - IIFLATORIO

aperfeiço!,

mento ou d. mi•• io militar de transporte, de pe•• oal, carga
Pela Prcpodqão em epígrafe, pretende o Senado F~

cli:ral

determinar os cuos em que

forças elltrangeiras potSsaml

ou

de

apoio loqi.itico do intere.se e lob a coordenação de instituição

pi

blica nacional,

trans1tar pelo território nacional ou nele permanecer temporariamen'te

tuações em que o Px;esidente da República pode permitir que fo!.

çu

estrangeiras no território

nacional transitem ou

çam sem a autorização do Congresso
belece

vernamen1:ai., inclusive' as de finalidade científica e .tecnolóqica;
111 - para atendimento técnico,

perman~

Nacional. Em seguida e-st!,

seja

os casos de aten

técnico, nas situações de abastecimento, reparo ou ma ':::....

nutenção de navios ou aeronaves
e

IV - . . mi•• io de bú.ca • ..1vamento.

possível o trânsito ou permanência de forças e!,

trangeiraa no território nacional, ressalvados
climento

na. situações de aba.tecimento,

reparo ou manutenção de navio. ou aeronave. estranqeira.,

requisitos que, em qualquer caso, devam ser observados

para que

busca

11 - em' vi.i ta oficial ou nio oficial programada pelo. órgão. q2-

A proposta, em primeiro lugar especifica as si -

estrangeiras, ou em missões

de

salvamento, quando, em ambos os casos , caracterizada

situação emerguncial •

Parágrafo único. A excec;io doa caloa previstos neste ar'tlqo,

nal para perai1:ir que forças e.tranqeira. transitem ou permaneçam no
território nactonal, quando .erÃ ouvido, sempre, o Con.elho de Oefe
sa Na.;i.o•• .:S1.
Art. 20 Em qualquer callO, dependendo ou não da aanif.ataqio

presente proposta· define como crime de R.pens,!
bilidade do Presidente da República a permissão para o trin
sito e permanência de forças estrangeira", no território nacional pertencente a País que não mantenha relações diplomÁ
ticas com o Brasil e sem que tenha sido previamente definido o !Seu tempo de permanência, o trecho a ser transitado, a
finalidad~ do trânsito ou permanência. Aduz o projeto
que
a mensagem prel!!Sidencial transitará na forma de decreto legislati110 e em regime de urgência.
A

A Comissão de Defesa Nacional, examinan
do o mérito da propol!!Sição, aprovou com Emendas.

t

o relatório.

o

Pr••iden1:. da República dependerá da autorização do congre•• o "&c1g

Congresso Nacional, a permanência ou trin.ito de força.

do

e.trangei-

ras no território nacional só poderá ocorrer observado. oa

.equin-

tes requisitos, i exceção dos casos previstolll no. inci.o. 111 e
do

IV

artigo anterior, quando caracterizada sttuaçio ae emerqineial
I - que o tempo de permanência ou o trecho a ser tranaitado.te-

nha sido previamente estabelecido,
II - que o Brasil mantenha relações dipl.-ãttcae COll o país

a

que pertençaJII as forças estrangeira.,
III - que a finalidade do trânsito ou da par.aneRcia no t:errit2

rio nacional haJa sido plenamente declarada,
II -

VOTO DO RELATOR

Não há dúvidas quanto. à conBtitucionali,
dade e à juridicidade da proposiçio em eXAme. Trata-se
de
matéria de competência legislativa da União, da atribuição
do CongreB!lO Nacional a iniciativa é leg;1t:ima e a via adequada. Reconhecemos li. juridicidade e boa técnica legiala~i
va do Projeto de Lei Complementar nl 142, de 1992 (do Senado Federal)e doe apeneoe 53/89; 70/89; 120/89; 128/89; 15Y!ll;
188/89; 203/89 e 74/91.

projetos

em

como
aido

previamente especificado.,
v - que .s força. est.rangeira. nio provenhUl de pai...

belige-

rantes, circunstância a ser previ.ta . . lei especial.
Parágrafo único. Implicari em criJDll de responsabilidade

o

quando a pend.são não .ej& procedida da autorização

tela

ato

de autoriaação do presidente da República . . . que t.nh. . .ido pr.e!!.
chidoa o. requisitos previ.toa no. inciso. deste art1go, beJI

Apresentamos,
a finalidade de con!lol'
011

IV - que o quantitativo do contingente ou grupamento, b--.

oa veículo. • equipamentos bélicos integrantes da força haja.

do

CODO

Con9re••o

••cional, no. ~•• o. em que se fizer nece.airia.
Art. 30 Aa forças ea1:ranqeira. em trinsito

ou

pttr=anincia

no

t.errit.ót'io nacional ficam sujeitas is leia brasileira••
Art. 40 Verificada hipótese em que •• ja necessária a

autoriza-

çio do Conqre••o .acional para o trinai to ou permanencia de
••t.rangeira. no t.errit.6rio nacional, observar-se-âo

SUBSTITUTIVO

o.

forç••

seguinte.s

procedimentos,

O@termina os casos em que forças estranqeir.s po.sam
transitar pelo território nacional ou nele

permane-

I - o Presidente da RepÚblica encaminhará mensagem ao Congre.so

lIacional, que t:ramitarã na forma de projeto de decreto legislativo

cer temporariamente.

inatruída com o conteúdo da. informações de
o CONGIU:SSO NACIONAL decreta:

Art. lO Compete privativamente ao Presidente da República perm!
tir que forças e.trangeiras transitem pelo território nacional

que

tratam ~. inciso. I

a 11 do art.igo ant.erior:

ou

Art. 50 Para o. efeitos de.ta lei, consideru-.e forças estrangeira. o

gru~nto

ou continQente de força armada, bem como o

na-

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUrADOS
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via, •••ronava a • viat.ura que pert:.ençam ou eatejJUll a lerviço d••-

••• foro•••
Art. '0 Pica . .n1:1401, nOI

OI

- para a execuçio de programas de adestramento- ou

.perfeico!,

mente ou de mis.io militar de trensporte, de pessoal, carga

ca.ol em que força. estrangeira. pc.!

. . . transitar pelo território nacional, ou nele permanecer taaporari_nt.,
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tratado., acordol ou at08 internacionais dOI quais

.o

apoio 109'1.it1co do interesse

t!;

ou

de

sob a coordenação de instituição p!

blica nacional,

II - em vildta oficial ou nio oficial proqramada pelo. ór9ios 9.2.
vernaftlentai., inclusive a$ dE' fi.nZlllidade científica e tecnol6gicaJ

.r. .il i 8iqnatirio, ji referendados pelo Congre..o Nacional.

111 -

Art. 70 Bata lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

para atendimento técnicc... nas situações de abastecimento,

reparo ou manutenção de navios ou aeronaves estrangeira.;

Sala das

c~Qs,
/ / .-

U/de

LfP/t4~

~;e
1-4.
'I .7~ /

IV - em missão de. busca

tf
i/~tdk't'\.....

Deputado NILSON G SON (PMDIl-PEI
Relator

f!

&11]

Parágrafo único. " exceçilo

-

f':Elddente da República

casos previsto. neste artigo,

éC'l!'

dE;;-'f'l""êr.~ i

r.b: para permitir que forçl.. ..
o;.l:it';'ri;o nacional,

\l'arnento.

da.

Ec"rançeirll~

qu~:.r.:

f, .,','''

o

autorização do Conqre••o Naci,2

a~,

transitem oupermaneçAlnno
sempre, o conselho de Defe

sa Xacional.
Art. 2Q Em qualquer c••o, dependendo ou nio da IlAnife.tacio

PARECER DA COMISSAO

Con9re.so .acional, • permanência

A Comiss30 de Constituiçlo e JustiÇI e de Redaçbo, em reunilo ordin4ria realizada hoje, opinou unanimemente pelo constitucionllidade, juridicidlde e t~cnicl legi!

lativa, com substitutivo, do Projeto de Lei Complementar

nQ

142/92, dos de nOs 5', 70, 120, 128, 15', 188
20',
de
1989, e 74, de 1991, apensados, e das Emendas da Comisslo de

trânsito de força.

do

estrangei-

ra. no território nacional .ó poderá ocorrer observados os

••quin-

te. requi.ito., à exceção dos casos previstos no. inciso. 111 e

IV

do arti90 anterior, quando, caracterizada situaçio de _rgincia:
I - que

o te.pc de permanência ou o trecho a ser transitado te-

nha sido pr.viuente estabelecido,

De fesa Nacional, nos termos do parecer do Relator.
Esti veram presentes os Senhores Deputados:

Brasi~

11 - que o

Jos~ Dutra - Presidente, Jod
Tho,"lz NonO e
Tajra - Vice-Presidentes, Ary kara Jos~, Joio Nltal,
Jos~ Luiz CIerot,
Maurici Mariano, Nelson JobiRl, Nilson
Gibson, TarcIsio Delgado, Mauricio Najlr, Roberto Magllhles,
Tourinho OantlS, Fernando Oiniz, Osvlldo Melo, Benedito de
Figueiredo, O~rcio Knop, Vital do Rego, Luiz M6xiRlo, Moroni
Torgan, H~lio Bicudo, Jod Dirceu, Jod Genoino, Joio de
Deus Antunes, RediUrio Cassol, Augusto Farias, Haroldo Llms, Armlndo Viola, Chico Amaral, Atill Lins, Everaldo de
Oliveira, Mauricio Calixto, Fernando Freire, Vi tório MIÚa,
Jorge Uequed, Mluro Samplio, M'rio CherOlont, Jod Burnett e
Jair BoIsonlro.

Jesus

5111 da COOlisslo, elO

~ou

de 199'

mantenha relações diplomiticas COlO o pais

a

que pertençaa as forças .strangeira. J

111 - que a finalidade do trinsito ou da permanincia no territ§.
rio nacional haja sido pl......nt. declarada,
. IV - que o quantitativo do contingante ou grupamento, _

cOllO

oa ...iculos e .qui_ntos bélicos intagrantes 4a força haj..

sido

previuente especificados,

v - qua as forç. . .strangeiras nio provenh. . de peís.s belig.rant•• , cll:'cuna'tinaia a ••r prevista . . lei .special.
ParigrafQ único. IlIplicari em crime de rasponsabilidada

o

ato

de autorisaçio do Pr...ident. da Repú!:>lica s.. que t.nh.. sido prae~

chidos os requisitos previstos nos incisos d. .t. artigo, _
quando a permissio não seja procedida da autorizaçio
Nacional, nOI

Art.

C • • OI

em que

118

do

COllO
Conqres.o

fizer nece••iria.

30 As forças e.trangeira. em trânsito

ou

pe~ninci.

no

território nacional ficara sujeitas à. lei_ bra.ileir.s.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR
Art. 40 Verificada hipótese em que seja n.cessiria a

Det!!'ra!nE. ::5 caS:I$ 5. qUI ferça.

as-

trlng!lrE! p=ssa_ trios! ttr pel: terrl tér!o
nzcl:n.l ::-u nall! perDlan!!Cer te.perari •• ente.

autoriaa-

ção do Congre.so Nacional para o trânsito ou permanincia de
e.tranqeira. no território nacional, ob.ervar-.e-io

os

força.

••lJUinte,.

procedimento. :
I - o Presidente da República encaminhará mensa9" ao Con9r•••o
O CONGRESSO NACIONAL decreta.

Nacional, que tramitará na forma de projeto de decreto legislativo,
in.tru!d. com o conteúdo da. informações de que tratam o. incilos 1

Art. lo COIIIpeta privaüvamente ao Presidenta da República p.rm,!
tir que forças .strangeiras transitem pelo território nacional

ou

nele permaneçam temporariamente, independente da autorizaçio do Co,!!
9res.o Nacional, nOI seguintes caloa:

• V do artigo anterior;
Art. 5Q Para o. efeitos desta lei, con.ideram-ae força•••trangeiras o grupamento ou contingente de força armada, bea cc.o o

na-
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vie, •••ronave e a viatura que pertencam ou ••tej. . . . ."1;0 d••••• força••
Art.. 60 Fie. . mantidos, noa

...

tr.n.i~.r

ri_ente,

OI

C • •OI

- REI,ATORIO

em que forca. ..tra,.ir•• PO.l

pelo território nacional, ou nale

pe~c.r

t.-pora-

tratado., acordol ou atol internacionais elOI quai.

o

llradl i oignatário, já refarandados pelo Conllr. .so .acional.
Art. 70 Esta lei antra

iUl

vigor na data d

do

aua pablicaçlo.
o

10. do PLC n. 142, d. 1992 ( •••nda n.

Artigo

Que

demonstra •• quais casos o

pode

P~.sid.nt.

01),

da Rep6blic&

oermitir a visita &0 Brasil, independente••nt. de

artigo

(.~.nda

20.

vi~ando

n. 02),

proibir

que

.s

justificativa

do

EHEIIDA 111
AO PROJETO DE LU COIIPLEHEIITAR 111 142. DE 1"2.

Suprima-se o Inciso I CID art. 11 do sub.titutivo adotado
pela Comissão de Constiuiçio e Justiça li! Redação ao Projeto de
Complementar n l 142, de 1992.

w"

vOTO

11 -

JUSTIFICATIVA

pO BEI,ATQR

o disposto no Inciso I abrange uma quantidade d. situações muito grande, o que torna o dispositivo indesejável.

Sala das Sessõ•• ,
01

a

do

10..

nao

p~oc.d.,

porquanto

trata.-s.

...••
quantidade

Que

EHEIIDA 111
AO PROJETO DE LEI COHPLEHEIITAR 111 142. DE 1992.

de

.it~&~Oe.

a.

perigosas •
Por

Forcas

•

pertinent.,

pois

o

Qu

do Pais.

outro lado • •
à

n~o

ocorr••• iato • • •e prejudiciais

s.gur.n~a

fundamental

Inclua-•• DO art. 21 do aubBtitutivo adotado pela Co.i••ão
de Constituição e JUstiça e Redaçio, o seguinte Inciso VI:

situa~b..

~anut.nc~o

Armadas .m1gas

do

r.fe~ido

inci.o •

dos exerc1cios combinados COa

re.li=ac~o

nosso territOrio e na. no ••••

e~

"VI - que a. força. estrangeiras não estejam equipada., =portem ou transport•• artefatos bélicos nuclear••• 11

perdA

do

principio da oportunidade e os

can ••quent••

JUSTIFICATIVA
A noss. Con.tituição nio perJIite que o Brasil fabrique ou
tenha artetatos bélicos nuc1.ares. Á emenda objetiva eatender •
forç.. ..trange:ir.. .sta r.atrição constitucional.

Sala da. Se••õe.,

;.f;l:i.
arcldo
put&d'o

LiJ

FrO"l

inibi~~o

~.

~cnjun~os.

outros paises

desencadeando

reciprocidade.
" ••

p.~ticip.re.

baseadas no

refletir-s.

de

.x.~cicio

prin~lpio

da

desfavorav.l.ente

r~)~~~e5 int~~n.cion.is.

O
ter.~s

d.

podendo

.~

aç~.s

proc.di~.nto

atu.I.ent• • • vigor coincide

de di.positivo proposto, nao havendo

qualquer

controlado

COM

tipo d. probl ••• no pa.sado. O a ••unto
pelils

o.

r.9i.t~o.

•

a
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hMIu, rec<l>cu • ~açJo de duo emendas, ambu de lIIIOria do o,>utacIo Haroldo

Uma.

Guanto

â

Emenda

n. 02.

pod.~o.

d •• tacar

que

•

A primeira emenda visa a suprimir o inciso I do art. I'. do laIbItitutivo ela Conàdo ela
COlIIIituiçIo e Justiça e RedaçIo, que diz textualmente:
'Art. I' Compete privativamente ao Presidente da República permitir que Ibrçu
estrall8eiru transitem pelo território nacional ou nele pemlIIleÇIIII t ~
independente de autorizaçlo cio Congmso Nacional, nos sesuint.. CUOI:
/- para a execução de programas de adestramento ou OJNTftiçoamenJo ou de
do ml~rts.fe e sob a

mls.'~ão mlfuar dI! lrallsporle. dI! p1!,'t!;oal, carga ou de apolO /ogísllco

de

dir~itD

.st~o

internacional. reconhecida. pelo Br •• il, n'o

obriq.tor1.~ent.

sujeitos

&

qualquer

tipo

coordmaçào dI! mslltulçào pública naclona/,'''

d.

A justificativa para a supressio deste inciso seria a quantidade de sjtuações nele previstas, o
que tornaria o dispositivo indesejável
T.amb*1ft

neste caso,

devem.

.erem considerados, no

que

A segunda emenda visa a incluir. no art, 2°, o inciso VI, determinando que as forças
estrangeiras Dia estejam eqúipadas, ponem ou transponem anefatos bélicos nucleares.

Face
•

~b.s

as

ao exposto. o nosso voto. pela rei.içao

d.

apresentadas em PlenArio.

.~.nd.s

"'justifica~iya par" I inclusio desse dispositivo é que • Constituiçio brasileira (an. 21•
. XXIII. a) ni<> permite que o Bmil fabrique ou possua artefatos bélicos nu<:leares, e usím
essa proibiç1ó deve ser estendida as forças estrangeim em trinsito ou pemwlência no
território naelonal.

'~m ~ô ~u~ fo~ .t~ aqui exposto, de uma verificaçlo atenta do texto do subltitutivo ora
.analisado, observou~se que o an. 4- está incompleto. sendo que falta o seu indso sem
q~" se p~d";" I~~, quer no p~ da CODÚssio de Defesa NacionaI, q~ no parecer
da Comissio de ConSlituiçio e Justiça e Redaçio, mençio à supresslo cio referido inciso.
• Tal faioindica à possibilidade de erro de redaçio do substitutivo.

n.

É o relatório.

-:IIr-

11- VOTO DO RELATOR

PARECER DA COMISSÃO

A Comissio de Defesa Nacional, em reuniio ordiniria
realizada hoje, opinou unanimemente pela rejeiçio du EMENDAS
OFERECIDAS
EM
PLENÁRIO
AO
PROJETO
DE
LEI
COMPLEMENTAR N° 142-M2, nos termos do parecer do Relator.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Luciano Pizzatto • Presidente, Aldir Cabral, Werner
Wanderer e Etevalda Graui de Menezes, Vice-Presidentes, M...rieio
Campos, Joio Brochado, Alacid Nunes, Élio Dalla-Vei:chia, Heitor FrallCo,
José Genoíno, Mauro Borges, Paulo Ramos, Telmo Kint, Dioco Nomura,
Paulino Clcero de Vasconcelos, Fernando Carrion, José Luiz Maia,
Valdenor Guedes, Joio Thomé Mestrinho, Osório Adriano, Robsotl Tuma,
FAbio Meirelles, Ivo Mainardi, Moroni TOl'lan, lrani Barbosa, Marcelo
Barbieri, Carlos Azambuja.
Sala da Comissio, em 09 d

arço de Im

~

Emendaa-l
Estio obedecida a nonnu da Constituiçio Federal, relativamente:
- i competência legislativa da Unilo (an. 22, XXVIII);
- ÍJ atribuições do Congresso Nacional (art. 49, 11);
- i legitimid~~iaicilliva(lrI. 6I,''''P''').
Emendan-2

To1lllbém neste caso estio obedecidu u normu constitucionais, relativamente: • ,
- i competêncialegisllliva da Unilo (art. 22. XXVI e XXVIII);
- às atribuições do Congresso Nacional (art. 49, XIV);
- i legitimidade da,iniciativ& (art. 61. eapul).

Em ambos 05 casos. a tecruca legislativa é a que se recomenda.
. Diante do exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e. técnica
ambu a emendu.
..

Deputado LUCIANO P.
President

IV",J 1, ~~.,

À Comissio de C~nstituiçio e Justiça e Redaç10 cabe apreciar a emendas quanto a sua
constitucionalidade, juri<jicidade e técnica legislativa.

Jeaislativa

de

, •.

.....<>.... ~ ) l ~

n,..

1

--o}~o ~~~%r NijNE1

Relator

:za: -

PARECER DA

CDMISS~D

P"tIi!.E.ee:A-

.:z:>r-}
COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E JI1STIC" t: Rr:D"CÃO

A Comisslo de Constituição e Justiça e de Reem reunillo ordinária realizada hoje, opinou unanime_
mente pela constitucionalidade, juridlcidade e técnica legislativa das Emendas oferecidas em Pleruirio ao Projeto de Lei
Complementar nQ 142-A/92, nos termos do parecer do Relator,
daç~o,

1-IIELATóRIo·

.0 Proj<to de Lei Complementar n' 142.A, de 1992, de lUtOria cio Senado FoderaI, Wa a
deteIminar OI cuos em que forças OIlraJl8eiru possam transitar pelo território nocionoI ou
nele JlII1IIIIlICO< IeIIlporariamenl.. em atendimento ao dilpollo na COlIIIituiçIo (l1li. 21 e
49).

Indo a pIenirio, o Projeto de Lei Complementar rf 142-A, de 1992, ""'- u dilCUtlllel

Deputado Vaidenor Guedes.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Roberto Magalh:les - Presidente, Nestor

Duarte,

Vaidenor Guedes e Zuiai! Cobra - Vice-Presidentes,· AntOnio
dos Santos, Benedito de Lira, Cláudio Cajado, Jair Siqueira,
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Ney Lopes, Paes Landim, R~Qis de Oliveira, Rodrigues Palma,
Vicente Casclone t Vilmaf Rocha, Ary Kllra, Edlnho Araújo,
Gilvan Freire, Ivandro Cunha Lima, Jos~ Luiz Clerot, Luiz
Carlos Santos, N!cias Ribeiro, Udson Bandeira, Almlno Affon_
so, 08nl10 de Castro, Edson Soares, Vicente Arruda, Adylson
Mot ta, GersQn Peres, Ibrahlm Abl-Ackel, Jo"rbas Lima r Pt isca
Viana, -H~lio Bicudo, --;Jõs~ Genoíno, Marcelo D~da, Mil ton Men_
des, .Paulo Delgado, Marcon! Perilla, Talvane Albuquerque,
Cotiolano Sales, Enio Bacci, Matheus Schmldt, Francisco Ro_
drigues, Roland ·-L'ãvlgne, Alexandre Cardoso,' Nilson Gibson,
Aldo Arantes, Ciro Nogueira, Aloysio Nunes Ferreira e Elias
AbraMo.

Outubro de 1995

Repíiblica,
através
da
Mensagem
à.
epígrafe
referida,
acompanhada de Exposição de Motivos do Exm Q Sr. Ministro de
Estado das Relações Exteriores, liubmete ~ apreciação do
Congresso Nacional o texto do Protocolo, celeb:r:,ado em
BrasiHa, em 12 de julho de 1994,
Suple....ntar 11 Convençio
destinada a Evitar a Dupla Tributação e prevenir a l!vasio
Fillcal e. Matéria de Impostos sobre a Renda e o Capital,
assinada em Brasl1ia, em 21 de Agosto de 1980, entre o Governo
da Rep6blica Federativa do BrAsil e o Governo da Noruega.
Através do presente Protocolo Suplementar
as Partes Contratantes acordam renovar ',a vigência de algumas
disposições da Convenção anteriormente referida, nomeadamente
os parágrafos 2 e 5 do artigo 10, os parágrafos 2 e 3 do
artigo lI, o parágrafo 2 (b) do artigo 12 e o parágrafo 4 do

artigo 24.

/

Consta também do texto protocolar que AS
Partes jA iniciaram o proce.ao de ,revi.io completa da referida
Convenção destinada a Evitar A Dupla TributaçÃO.

eo

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 60-A, DE 1995

relat6rio.

(Da Comissllo de Relações Exteriores)
MENSAGEM N" 758/94
Aprova o texto :.10 Protocolo, celebrado em BrasIlia, em 12
d-e julho de 1994, Suplementar à Convenção destinada a Evi
tar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal <?'m Mate
ria de Impostos sobre a Renda e o Capital, assinado
Brasília, em 21 de agosto de 1980, entre o Governo da Re

em

pública Federativa do Brasil e o Governo da Noruega; ten
do E'arecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
daçao, pela constitucionalidade, juridicidade e
técnicã
legislativa. Pendente de parecer da Comissão de Finanças
e Tributação.
(PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'i'
REFERE O PARECER)

60,

DE 1995, A QUE

SE

SUMARIO
I • Proposição iniciei
/I • Ne ColpilSão de Constituiçiio e Justiça e de Redação:

• parecer do Relator

• parecer de Comissão

M. 1° é aprovadO o.l<oldo do Protocolo.
._
12 de ~ de 19'1•• SUpIomon1oc à ConvençOo des1Inoda o EVIlOr a ~ TII>uIaçOo.
"'-* a ~ FbcaI em _
de ilTllOSlos lObIe a Ilenda e o CapIIaI. QOIInQda _
Brosillo. em 21 de agosto de 1960. enhe o Govemo da RepubllCo Fedefallvo da Brosll e o
Govemo do Noruega.
ParéQlafo LX'llco serão sutel10s a apreciação do COl"'9esso Nacional
quaIsquer atos que Irr4:>llquem modIficação do Protocolo stPementar. asslm como
qüolsquer ajustes complementares que. nos telmos do Inciso I do artigo 49 da Consfltlição
Federal, aconelem encargos ou compromlssos gravosos ao potnrTlÔ/llo nacional,

Art 2° Este decreto IBgIs\atlva entra em vigor na data de

! de se notar, em primeiro lugar, que
evallAo nAo deve Ber confundida com sonegação.
Esta 8e
constitui num ilícito de'natureza tributAria • • Quando· lIe fala
em sonegação fiscal significa que o tributo devido não foi
recolhido aos cofres da entidade tributante.
A evasão, a seu turno, não se constitui em
OCorre evasão toda vez que um tributo que poderia
ter sido recolhido deixa de sê-lo por motivo l~galmente
justificAvel.
A eVAsio fiscal tem entre sua. caUSAS, entre
outras, a excessiva carga tributAria que obriga o contribuinte
a modificar o local' de auaa atividades econômicas.
As 11 i.,
teoricamente, Uft\ comerciante tra.nsferirA. a sede de ISeu.
negócios, caso ISua despesa com tributos venha li decrescer no
novo local. Neste caso, o local de onde o comerciante partiu
sofrerA a denOMinada evasio fiscal.

ilícito.

o CONGRESSO NACIONAl. dec!e1o:

publlcaçõo

A evasio fiacal se constitui nUl doa
principais deBafioa a serem transpostos pela adlliniatraçio
tributante e numa inesgotAvel fonte de estudos para OIS
tributaristaB •.

~

Art. 3° Revogam·se as dlsposiçóes em con1Jórlo.

A eva.io fiscal poder' se efetivar entra
Huniclpios, entre Estados federado. e até I'n8ISI'lOS entre países.
A Convenção para Evitar a Dupla Tributllçào e Prevenir li Eva.ão
FisClll, celebrada entre o Brasil e a Noruega tem por escopo,

a.

exataJMtnte, diminuir
hipóte.e. de eva.lo fiscal, beM como a
nlo peraitir a bi-tributaçlo entra os dois Estados.
Zs•• Convençio, a.ainada em 1980, ainda .e
encontra e. viqor e, em conformidade COm o Protocolo ora
apreciado, e.t' em proce.so de completa revisio.
Existem, no
entanto, alguns dIapositivos convencionais que, por força de
Protocolo, firudo conjunt.aMnte com o referido texto
internacional, tivera. sua vi9'ncia e.tipulada em 10 (dez)
ano. a contar da data da entrada e. vigor da Convençio. ..te
prazo, confo~ noa inforIU o Ex.1I Sr. Miniatro da• •elaçõe.
Exterior•••• aua Ixpoaiçlo de Motivo., .e expirou e. II de
janeiro de 1992.

um

PARECER DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

I - JtBLM6RIO.

Em conformidade COm o art. 49, inciso 1,
da Conatituiçio Federal, o Excelentissimo Senhor Pre8idente da

o Protocolo Suplementar, ora apreciado,
vi.a, a ••im, a renovar a inteireza oriqinal do texto da
Convençio, nomeada_nte oa que tratam de dividendo., juroa •
royaltie•.

Outubro de 1995

DIÁRIo DA CÂMARA DOS DEPurADOS

Em face de todo o exposto, somos pela
aprovaç:io do texto do Protocolo, celebrado em Bralilia, em 12
de julho de 1994,

Suplementar l Convençio destinada .. F;.vitar
li Eva.io Filcal eEl\ MattXOro,j de
Renda e o Capital, A"slnada em Br••!lla, eJa

• Dupla. Tributaçio e Prevenir

Imposto• •obre til
21 de .'lOlto de 1980, entre o Governo da Rep6blica Federativa

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Franco
Montoro-Presldente. Haroldo Lima. Âtila Lins • VICe-PreSidentes. sandra StarUng,
Luiz Gushiken. Aroldo Cedraz, Ary Kara. Pedrinho Abrõo. Renan Kurtz. Genésio
Bernardino. Leur Lomento. Paes de Andrade. Costa Ferreiro. Benfto Game. José
Thomaz Nonô. Paulo Cordeiro. Luiz Henrique. Adylson Mono e Paulo de Velasco.

Sola da Comissão, em 6 de oblll de 1995.

do Brasil e o Governo da Norueqa, nOI terJllOI do projeto de
decreto legislativo que aprelentamos em anexo.

Sala da. Reuniõe.,

Quarta-feira 18 01739

//
~~1);

de 1995" .

aDl

Deputado FRANCO MONTORO
Presidente

MENSAGEM N· 758, DE 1994
(Do Poder Executivo)
PIIOJI::ro DI: DI:CU:ro Ll:GISLATIVO ••

DI: 1"" •

sut:rrete

Aprova

o

texto

celebrado ... Br•• ilia,

do
.11

Protocolo,
12 de julho

CXlNilõm'ação do ~ Naciooal o

texto do Pr0t0C:0lo,

Fiscal Sll Matéria de 1D:p'»tc:8 BOtz:e a RerdI. f! o capital, ••inIrd&
on Brasília, l!!ll1 21 de aq»tO de 1980, tKttn o ~ da República

de 1".,
Supl• •ntar I: Convançio
de.tInede e Evitar a Dupla Tributaçio
• Prevenir • Ev••lo Pilcal _ Mat'ria
de lço.tol lobre • bnda a o

Federativa do Brasil e " GovernO

Capital, a ••inad• • • ar•• tIi., •• 21
de ago.to da 1'80, .ntre o Gov.rno d.
JII..pOblica rederativ. do ar••i1 e o
Governo da Jlorua;_.

o COIIIlUIIO

ã

celeJ:raik> l!Itl arullia, Q1l 12 dI!t juJ..ln de 1994, S~J.Bnentar i
~
vençio dMt:.intI:1a a Ev1tar a Dupla Tri.bJtaçio e PrI!ven1r a
E"oIMão

MENSAGEM N" 758194

ó:)

Ae.1ID da lbrtJega•

(AS COMISSOES DE RELACOES EXTERIORES: DE FINANÇAS E Til!
BtrrAÇXO; E DE CONSTITUlcAO E JUSTICA E :lE

REDACAo (ART.

54l

5e1lhore5 Membrol do COOI'WO NlCional.

IlACIOUI. decret••

Art. 1" t aprovado o texto do Protocolo,
celebrado em 8r•• l1i., em 12 de julho de 1994, Suple.ntar l
Convençio da.tinada a Evitar a Dupl. Tributaçio e Prevenir ..
Eva.io !'i.cal ell Kat6ria de Impoatoa .obre a Renda e o
Capital, . . .inada em Bra.tlia, em 21 de agosto de 1980, entre
o Governo da República rederativa do Brasil e o Governo da
Noruega.
Parágrafo
único.
São
sujeitos
l
apreciação do Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem
modificação do Protocolo Suplementar, bem como quaisquer atas
que, nos termos do art. 49, inciso l, da Constituição Federll.l,
ll.carretem encargos ou compromissos gt:avosos ao patrimônio

.9.

Ex_

De confmnidade CIlOl • diJpoolo no anil"
iDciJo J. da CoasIillliçJo FedmJ•.
subme1D l.levada coosidmçlo do Voau Ex<dbciu.lIC<lInp<IIbado do Expoáçlo do MoliVOl
do _
MloiIlro do EIIado du RoIIçlloa
do 1'nlrocoIo. _
em
BrulIia. em 12 do julho do 1~. Suplomellllr l COIlvouçjo dostiIwla. Evillr • Dupla TribolaçIo
• Preveoir • EvuIo Fucal em Mal*ia do ImJlOllOO _
• _
•• Capilal. _ _ em

Ilruflia. em 21 do .,.,.. do 1910....... Governo da 1I<pIIblíc- !'edoraIíva do Bruile. Governo
do Roiao da NocueP.

EXPOSICAO DE ;oiOTIVOS N9 443/MRE, DE 13 DE: SZTEHBRO DE 1994, 00 SENHOR UIUISTRO DE ESTADO DAS RELACOES r:XTERIORES;

Excelenti.siac senhor Pr.sident.. da lt.pútllica,

nacional.

Art. 2"

vigor na data de sua

Este decreto legislativo entra em

publica~ao.

Art.

3.

Revogam-.e

as

disposições

contrArio.

em

Submeto á consideração d. Vossa E:xc:.lincia o anexo
Protocolo, firmado em 12 de julho de 1994, Suple.entar
Convençào
destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a
Evasão Fiscal em Ma~.ria de Impos~os sobre a Rend.. e o Capital,
assinada em Brasllia, em 21 de agosto de 1980, en~r. o Governo da
Repliblic& Federativa do arasil • o Governo do Reino da Noruega
2.

A

Convenção

tem

prazo

de

vigincia

indeterminado.

En~retanto,

Sala da. Reuniõe., em

6

de

f?\bM."R. de

1995

para os disposltiVos sobre dividendos,
juros
royalties, tributados por ali.quotas reduzidas, o paragrato 3 (b)
do Protocol.o anexo a Convençio previu um prazo de vigincia
especifico e lim.itado a la (dez) anos, cujo periodo 1nic1.a1
expirou em I' de jane1.ro de 1992.
3.
Face a decisão dI! ambas as partes de revigorar as
disposições mencionadas acima, acordou-se que elas passario a ter
viqinc1.&, com o. t'Desmo conteudo, a part1.r da data de entrada

vigor do presente Protocolo, por um perlodo de J (três)
processo de revísão completa da Convenção já foi iniciado.

anos.

O

4.
Em v lsta das razões expostas, considero o Protocolo
Suplementar merecedor da aprovação do Poder Legislativo a, para

III·PARECER DA COMISSÃO

tanto, j unto a presente Expos iça0 de Mot i vos o anexo proj eto de
Mensagem, com vistas a seu encaminhamento ao Congresso NacionaL
Respei tosamente,

,-----

A Comissão de Relações Exterlo<es, em reunlõo realizada
hoje, opinou. uncnlmemen1e, pelo aPlovoção da Mensagem nO 758/94. do
Poder Executivo, nos telCTl05 do Projeto de Decreto LegisIaIlvo que aprllll8l1la,
acatando o porecer do Relator. Deputado LuiZ Gushiken.

/

, / /
/

,)--

CELSO L. N; AJlORIM
Ministro de Estado das Relações Exteriores
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PROTOCOLO SUPLEMENTAR
FEDERATIVA DO BRASIL

A
E

Outubro de 1995

CONVENÇAo ENTRE O GOVERNO DA REPOBLICA
O GOVERNO DO REINO DA NORU~GA DESTINADA A

EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇAo E PREVENiR A EVASAo FISCAL EM MAT~RIA
DE-- nrpÓSTOS SOBRE A RENDA E O CAPITAL, ASSINADA EM
BRAS f LIA EM 21 DE AGOSTO DE 1980

O Governo da República Federativa do Brasil
e

O Governo do Reino da Noruega,
Desejando complementar
a Convenção entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o r,overoo do Reino da Noruega
Destinada a Evitar a Dupla ~ributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
Matéria de Impostos sobre a Renda e o Capital, a~sinada na cidade de
Brasília, em 21 de agosto de 1980;
Considerando que, de conformidade com o parágrafo 3 (b) do
Protocolo anexo à Convenção, as limitações quanto às alíquotas contidas
nas disposições dos parÃqrafos 2 e 5 do artigo 10, dos parágrafos 2 e 3
do artigo 11, do parágrafo 2 (b) do artigo ~~, bem como do parágrafo 4
do artigo 24 da Convenção expiraram no dia 1 de janeiro de 1992, ~ que
foi iniciado o processo de revisio completa da Convenção,
Acordaram que
palJo;arão a

ter vigencla,

as ciif3pot;!çõe"J
com o

da' Convenc:-ão mencionadas acima

me"3mo conteúdo,

a partir

da data de

entrada em vigor do pre"lente protocolo.
o pIp."3ent~ Ptotor.olo entralá em vigor no 30
(trigésimo) dia
apóo; a data da troca de instrumentos de ratificação e produzirá efeitos
legais: sobre rendimento!! obtido'3 durante O~ ano~ fi'Scai~ que '31l!
inicial em em data igualou pO"3teríor ao primeiro dia de janeiro do ano
'!Ieguinte àquele em que o pre"3ente Protocolo entrar em vigor.
o presente Protocolo continuará. em vigor por 3 (trê,,) ano", a

contar do ano êm que produzir

efeito~

legai' pela primeira vez.

Fica entendido que o período compreendido entre l! de janeiro
de 1992 e a data da entrada em vigor do pre!!lente Protocolo não e"tá ao
abrigo de "ua~ dispo5ições.
Em te5temunho
do que,
devidamente autorizados para tanto
firmaram o pre".nte Protocolo.

Feito em
exemplares, nas

Bra511ia,

05
ahaixo-a,5sinados, tendo ,ido
pelo!! !leus respectivos Governo'!,

em ,.L de J"uL"o

lInguas portuguesa,

de

1994,

em

rloi!J

norueguesa e inqle5&, sendo todos

os textos
igualmente autênticos.
Em caso
interpretação, prevaleceri o texto flM 1n9 lês.

divergência

de

de

6Aa--

PELO GOVERJO DA RIlPOBLICA
FEDERATIVA DO

Celso

L. M.

BRASIL
~ria

Minbt.ro de Est.ado das
Relaçõ.s Exteriores

DA

NORUJO:GA

nerbert:h Linder
Embaixador Extraordinário
e Plenipot.enciário

Outubro de 1995
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.

~

Aviso nO 2.033 • SUPARIC. Civil.
Brasília,zO

de sel:enbro

de 1994.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria a Mensagem do Excelentlssimo Senhor Presidente da
Repl1blica, acompanhada de Exposiçlo de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações
Exteriores, relativa ao texto do Protocolo, celebrado em Brasma, em 12 de julho de 1994,
Suplementar l Convençlo destinada à Evitar a Dupla Tributaçlo e Prevenir a EvUlO FIICI1 em.
Ma~ria de Impostos sobre a Renda e o Capital, assihada em Brasília, em 21 de agosto de 1980,
entre o Governo da Repl1blica Federativà do Brasil e o Governo do Reino da NoruegL
Atenciosamente,

,

-~

HENRIQUE EDU .
FERREIRA HARGREAVES
Ministro de~ Chefe da Casa Civil
da Presid!ncia da Repl1blica
A Sua Exce1!ncia o Senhor
Deputado wn,.sON CAMPOS
~~~odaCbmdosDe~~
IA·DF.

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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PARECER DA COMISSÃO DE eDNSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
I-

Fernando Din!l, Jo~o Thomé Me
inho, Luiz Fernando, Adhemar
de Barros Filha, Milton Tem r e O Velasco.

RELATORIO

o

República

submeteu ao

Excelent1ssimo

Congresso

Senhor

Presidente da

Nacional, por

meio da Menll~

gem n9 758/94 , o texto

do Protocolo, celebrado em Brasília,em

12

Suplementar ã

de julho

Evi tar a
téria
em

Outubro de 1995

de

1994,

Dupla

de

Tributação e

Impostos

Brasília,

.R,eQbihl..ica

em

sobre
21

a

de

"'ederat1va

Renda

agosto

do

Convenção

Prevenir a Evasão
e

de

o

Brasil e o

Comissão de
çio

Relações
no.

da matéria,

gisl11tlvo

n9

60, de

IIensaq~

da

,

que

ora

4

aprovaLe-

Aprova o texto da Convenção Interamericana sobre o Desa
parecimento Forçada de Pessoas, concluída em Belém
d~
Parâ, em 09 de junho de 1994; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, pela constitu..
cionalidade, juridicidade, técnica legislativa e
no
mérito, pela aprovação. Pendente de parecer da c~missão
de Defesa Nacional.

consideramos

[PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
REFERE O PARECER)
11-

varo

DO

.

da

n9 758/94

relultou na

termos d.o Projeto do Decreto
1995

MENSAGEM N° 1.204194

Capital, assinada /

Governo da Noruega

Exteriores

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 94-A, DE 1995
(Da Comissão de Relações Exteriores)

a

M,!

1980, entre o Govemo

A apreciação

pelA

destinada

Fiscal em

m

94, DE 1995, A QUE SE

RELATOIt

SUMÁRIO
o
Bruíl!.,

em

12

4e

vençio destinada
Evuio

Fiscal

a

.tIl

Capital , a.sinada
ent:re

GOvemo

o

Governo

da

texto

julho

do

de

Protoelo, celebrado em

Matéria
eta
da

suplement:u i

1994,

Evitar a Dupla

.obre a Renda e

Imp~t:o.

de

Bruilia,

Con-

Tributaçio e Prevenir a

••

21

Ag08to de 1980,

de

RepÜbliCA FederAtiva

do

Por

o

Sra.il e

- Projeto inicial

o

o

11 - Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
- parecer do relator
- parecer da Comissão

Noruega.

o CClNGRfSSO NAC1CtW. cl9crela:
n9 60

gislAtlvo

de

1995

oa

.x_

1.gislAtiva

e

constitucionAlidade , o

aprovação.

eont.llpla

••

cl1cidacle

•

que

consid.ru

Decr.to

respeita

requisitos

a

Le-

boa técnic!
ele juri-

••••nelai.

voto i por

n08.O

SUA

./
"~
~

sala

f /yf;;~o

~~

I-

NI

/

~~~~ da/95
GIí'

.

Art. 1° É oprOY<ldo o texto da ConvençOo InlerctTlllricana sobre o

DetapareclmenfO Forçado de P9ISOO~ conclúda em Belém da Porá. em 9 de ju'1ho de

1994.
Porágrafo (flIco SGlOo st4eIIos á "",ovaçOo do C<mgr9SS0 NacIonal
qualoquer alas que possam r _ em ,,,,"sôo à 19fe!\da C~. aSlIIm como
qualoquer ajUsles ~tor9S que. nos f<>rmoc do Inciso I do CII1Igo 49 da ConoII1IJçOo
Feé:la<al. """"""'"' oncorgosou ~ gravoooo 00 pal!ImOnIo nacional.

Art. 2" Elfe dIlCteto legislativo on1IQ em vigor na dela de

lUa

p<bIcoçOo.

fPMH-PE

'

IU·PARECER DA COMISSÃO

PARECER DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
A Call1bslo de consUtui;lo e JusUç. e de R'ed.çlo, em reunllo ordin'rl. realizadl hoje, opinou unani"'!
mente pela constituclonaUdade, jurldlcldadl: e tf:cnlca legl!
laUva do Projeto de Decreto legisl.tlvo nel 60/", nos ter_
mos do parecer do Relator.
Estivera", presentes os Senhores Deputados:
Roberto MaOllhles _ Presidente, Nestor Duarte,
Valdenar Guedes e ZulaIe Cobra - VIce-Presldentes, AntOnIo
dos Santos, Ant&nie Geraldo, BeneçUto de LIr., Cl'ucf1o CIjado, Jair SIqueira, Rodrigues Palfllla, vIcente CaseIone, Ary
Kar., Edlnho Araújo, Iv.ndre Cunha Lima, Jorge Wilson, Jos~
LUiz Clerot, DanUo de Castro, RfgIs de OliveIra, Vicente
Arruda, Adylson Motta, Ibrahil\ Abl-Ackel, Jarbas LIma,
PrIsco VIan., HUl0. BIcudo, JDS~ Genolno, Marcelo Deda,
Paulo Delgado, Marcon! Perlllo, Talvane Albuquerque, Coriolano Sales, Matheus SchmIdt, Frar'lci~co Rodrigues, Alexandre

Cardoso, NIlson Gibson, Jairo Carneiro, Jair Soares, Jairo
Ali, José Rezende, Aloisio Nunes Ferreira, Elias Abrahão,

I-RELATÓRIO

Por meio da Mel1Sl8eni em epígrafe, o Exce1entiS5irno Senhor
Presidente da República submete ao Congresoo Nacional, nos lermos do artigo 49, inciso I
da CollJlÍluiçlo Foderal, o texto da Convcnçio Intcramericana sobre o DesaporccimOnto

Forçado de Pessou, concluído em Belém do Pari. em 09 de junho de 1994.
De acordo com a Exposiçio de Motivos do Exmo. Sr. Ministro du

Relações Exteriores, a presente ConvcnÇlo rcvcst.... de imponincia para o avanço da
consoIidaçIo doa direitos 00nwl0s na regilo, contribuindo para banir definitivamente du

Amêricu uma du mais depIoriveis fOI1lll5 de desrespeitá.los.
Para lInto, .... instrumento internacional apresenta... concorde

com a moderna doutrina e prática do direito internacional, incorporando princlpios
jurídicollVlJlÇldos e collSCllJUlis na matéria, além de respeitar integralmente OI limites que

definem a soberania doa Estados.
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A Con' enr,:lo foi firmada no âmbito da proteçio internacional 4~

direitos hUJ'I'lan05, recordando sua natureza coadjuvante e complementar ao direito íntemo~
fundamenadu no5 atributos da pessoa humana. Assim. espera contribuir parI I prevençio,

as

disposiçõe~ Ve":Sbs na COllstituiçio e demais leis do Estado requerido. Para a da

prescriçio tarrbém foram estabelecidos limites,
caráter fundamental

;m caso de

conflito com norma interna ~.

puniçlo o oliminaçio do desaparecimento forçado do pessou no Hemisfério, quando
Além disso, estatuiu-se tF cooperaçio recíproca na busca,

praticado por agentes do Estado ou por pessoas ou grupos do pessoas quo atuem com

identificaçio. loca1izaçio e restituiçjo de menores que tenham sido transponados para

autClrizaçio. apoio ou consentimento do Estado.

outro Estado ou retidos neste, em conseqüência do desaparecimento forçado de seus pais,
Easo acordo estará aborto j. usinatura dos Estados membros da

tutores ou guardiões. A este respeito, recorde-se a adoção de menores por pessoas que

0tpnizaçI0 dos Estados Americanos (OEA), .mo qualquer ouiro Estado podorá a ele

haviam participado ou contribuído para o desaparecimento de seus pais, ocorrida em
países da América Latina.

aderir, desde que deposite o respectivo instrumento de adesio na SecretlrÍa-Geraf daquele
organismo internacional.

Trata-se, portanto de documento ímpar, cumprindo-nos louvar a

iniciativa e ansiar para que maiores avanços sejam realizados neste sentido.

É o relatório.

n· VOTO DO RELA roll

Diante do exposto, somos pela aprovação da Mensagem nO 1204.
de 1994, que submete ~ consideração do Congresso Nacional o texto da Convenção

A presente Convençlo vom em momento oportuno, buscando

robustecer as direitos humanos no Continente, tantu vezes aviltados sob a vigência de

rosimos autoritirios e, até mesmo, duranto os períodos democráticos.

Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas. concluída em Belém do
Pará, em 09 de junho de 1994. nos termos do projeto de decreto legislativo que
'fTCSCntlmOs a seguir.

Estabelece o Pacto Internacional sobro Direitos Civis o Politicos,

adotado pela Assembléia Geral do NaçlIos Unido a 16 do dezembro do 1966:
Artigo 9'

Sala da Comissio, em

.
lJ~0#~
epulM(~Lima

I:lAe
m

J. Toda pessoa tem direito á Iiberdado e á sogurlllÇl pessoais.
Ninguém poderá ser preso ou encarcerado arbitrariamente.

Nmguém poderá ser priv'ido de sua liberdade, solvo pelos motivos

de;995.

R ator

(

previllas em lei e em conformidade com os procedimentos nela
estaboIecidos.

o ainda,

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'
(MENSAGEM N' 1204/94)

Artigo 19

, DE 1995.

I Ninguém poderá ser molestado por suas opiniões.
2 Toda pessoa terá direito i liberdade de expressio; esse direito
incluirá

I

Aprova
o
texto
da
Convençio
Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado
de Pessoas, concluida em Belem do Pará, em 09 de
junho de 1994.

liberdade de procurar, receber e difundir infonnações e

idéias de qualquer na!ureza. independentemente de considerações
de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma inpr~sa

OU

anistica., ou por qualquer outro meio de sua escolha.

O Congresso Nacional decreta:

Oblerve-se, portanto, que a presente Convençio reforça principias
consagrados pelo supremo órgio intergovemamental-a Organizaçio do Nações Unido.
Ora, quantos seres humanos já foram perseguidos, encarcerados, e
executados, apenas por defenderem suas próprias idéias e manifestarem livremente

5UlS

opiniões? Estes slo, especialmente durante os regimes autoritários, alguns dos principais
motivos que levam lO desaparecimento forçado de pessoas.

.'.Jt. 1°. É aprovado 00 texto da Convençio Interamericana sobre
o Desaparecimento Forçado de Pessoas, concluida em Belém do Pará, em 09 de junho de
1994.

Parágrafo único. Seria sujeitos á aproyaçio do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisio 10 referido Acordo, usim como
quaisquer ajustes complementares quo, nosterrnos do inciso I do artigo 49 da Constituiçlo
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos 10 patrimônio nacional.
Art. 2'. Elte decreto legislativo entra em vigor na data de sua

Vivemos um momento de consotidaçlo da democracia na América

Latina, e neJte período especial, usinimos i expiaçio de culpas por crimes co=tidos.
Asaim, confessam-se detalhes,

publicaçio.

outrora irnmagináveis, acerCl do. perseguiçõeS,

desaparecimento o execuções brutais de soros humanos, condenados sem direito algum ,
nem sequer ao apoio da família.
Cabo, portanto, por meio do instrumento em .preço, codificar
internacionalmento o assunto, aprovando principias juridicos avançados e consensuais na

matéria. Entro eles, cumpro dos~ os artigos VIII o IX da Convonçlo. O primeiro, exclui
a a1egaçio da obedi&cia devida como cauSl dirimente da responsabilidade penal, em caso
de dosaparecimonto forçado, enquanto o segundo proibo que os suspeitos dos atos
ddituosos do desaparecimento forçado sejam julgados por jurisdições que n10 as do
direito comum competenles.

Ri que ressaltar, ainda., que o presente acordo internat:ional prima
pelo respeito 10 principio da soberania, como quando, por Ol<emplo, define os parjmolros

nocessàrios·á extradiçlo. De acordo com a Convençio, a extradiçlo estirá sempre sujeita

III-PARECERDA COMISSÃO
A Comissão de Relações Exteriores. em reunlào realizada
hoje. oplnoo. unanimemente. pela aprovação da Mensagem nO 1.204194. da
Poder Executivo. C106 termos do Projeto de Decreto LeglsIat1llo que apresenta,
acatondo o parecer do Relator. Deputado Haroldo Lima.

Oub.Jbro de 1995

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS

01744 Quarta-feira 18

CZUO L. 11. lUlOllII!
!-!irU.~ro d. Es~ado das Relaçõ.. E:<~.rior••

Estl\le!am presentes os senhores f)eputádos: Franco
Monlolo - Presidente. Carlos Cardinal - VICe-Presidente. Jo6t Thomaz NorA
RobérIo AlCújo. Paulo de Velasco. Paes de Andrade. Renan Kurlz. Luiz
GushIKen. Sandra startlng. Ushttalo Kamla. Costa F911elra. Bentto Gama. CIro
Noguelra. Atoldo Cooraz. Paulo Bauer. Feu Rosa e Adylson Motla.

CONVENÇÃO INTERAMEAICANA SOaRE O
DESAPARECIMENTO IIORÇADO DE PESSOAS

Sala da Comlssõo. em 17de maio de 1995.

os ESTADOS MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS
AMERICANOS,

- //6~~~
.

PREOCUPADOS pelo fIlO de que subsille o IIaopuecillllftla fOfÇlldo
de,....;
RltAF1IlMANDO q.. o wrdIdeira _tido dllOIidoriedode amoricanlI
e di. ~ ":izlnhonça III J"?de .... o de COllJOlidllr _
HIlIllIfbio, no 'Il'"'!1O
du.'IISli.uiçllel cIernocnlicu, um rqime de fibenlade individual. de Jutliça
1lICiaI, fundido no rapeílo doa direUoe euenciIll do homem;

Preoldenle

MENSAGEM NO 1.204, DE 1m

CONSIDERA!'fDC?queo~_ ~de""'COlIllitul

(Do Poder-.ol
Submete i consideraçÃo do Conar."o Naeional o texto da
Convenção Interamericana sobre o DeSolpareCÚlento Força..
do d. Pes.O&lli, concluída 8111 Selém do Par., •• 9 de junho
de 1991f.
(As COHISSOES DE RELACOES EXTERIORES; DE DEFESA NAcrONAr..;
E DE: COHSTITUIcAO E JUSTICA E DE REDAcAo)

De conlOilllidldl com o óiJpoI\o I'JO lIZ'tilO 49. inciMlo L da CoaIlibIiçIo Ptden1.
submeto ... devida conaidmr;lo de Voaas ~ ~,.abIdo de EspoIiÇID de MoIiYoI
do _ _ de ...... das R<laçõosEutricm. 0....,110<:00_10_ _

o ~ Fotça4odc PwoM. concJuMSacm Belbn do Pad.em 9dejUDbO dIll994.
Bruma.. 26

de dtzHbro

de 1994.

EXPOsrçÁo DE MOTIVOS N" 6221MRE. DE 14 DE
DEZEMBRO DE 1994. DO SENHOR MlNlSTRO DE
ESTAro DAS RELAÇÕES EXTERIORES.

uma arronla • COlIICitncia do Hemllfmo e uma ,lave ofalJa de lIIIuIma
~ionc!- • diJII~ inerelIle • peuoe hUllllllll, em ClllllradIçJo com oe
pnnclJ"O' e prop6sIloe COlIIIIradoe na Cana de Orpnizaçlo doa EIIlIdoa
Amencanoe;
CONSIDERANDO que lJ 1Iaopueci_ líJrçIdo de peaoa' viala
mdltiplos direiloe _iail de peuoe h~IIlIIIa, de cutIer 1nevc>Pvel,
COlIforme COlIIIIradoe na Convençlo Americana JObIll Direiloe Humanoe ...
D<daraçIoU
•
A~ doa Direiloe e Devens do H _ e na
n,venaI doa Dneuoe Hu_:

Dcc_

RECORDANDO que • prpltiÇio iftlcmocional doa dlreilDl hu_ f
~ ~~raa COlIvencionaJ ca.djuvanle ou complemenlar de que ofeteee o
dnalO IftlemO, e _ COlIIO funcllmMlo os alribuloe de peuoe hUJllllll;
REA"~~NDO~ue a prilica IiIlCmiIica do IIaopueciIllftllIo fOfÇlldo
de peIIOeI COlIllílUí um cnme de Iea-humanidlde;

1'"

oIiminar~~:1O
Con~ COlItribua ~ .poevenir,. punir e
contribuiçlo dec' .
0fÇlId0 peuou no Henlllfl!rio e conll.tua urna
Oheilo,
'''va .... a plOleçlo dos direiloJ hu_ e .... o EIlado de
RESOLVEM Idolar a quinte
DeapIRiCimerllo FOfÇlIdo de Pulou:

Convençlo

-

Ift~ sobre

o

ARTIGO I
Os EIladoI Parta lIeIla Convençlo COlIIpromeIem_. a:
Co:=.o

ae ',OSS.1. J::xcelenc1.3., assinei, ar;
:10r:. :lo lIras1:', a C~nv.tlc5.:I :::.1:.r....ri.c.. r...
sobr. o ú .... par.clm.nco Farçado d. " ••soa., n::l oi=ito d.a XXIV
?erlodc CrOl:1arl::l ai! Sessões da Asse::tl:llel~ G>lral da orqanJ.::acoio
dos E::;tadoa ;'meri::~noll;, e~ Balel:l .i:> i'ar.i.
~

é,;)

:'J de junno 1,;11:1.:::0,

a)

nIo praticar, nem permitir, nem tolerar o deIaporecimenlo forçado
de peuou, nem llIeIIIIO em ..lado de emercencia, uceçio ou
lU$jlClldo de ,aran'liu individuail;

b)

punir, no imbUo de sua jurisdiçio, os autores, cúmplices e
encobridores do delito do desaparecimento forçado de pessoas,
bem c:omo da IeIltativa de pritica do mesmo;

c)

cooperar enlre si a fim de contribuir para a prevençio, puniçio e
emdicaçlo do desapaecimento forçado de pesJOIS; e

d)

tomar as medidas de canlrer legislalivo, administralivo, judicial 00
de qualquer outra nalureza que sejam nece.lÚl'ias para cumprir os
compromissos assumidos nesta Convençio.

c:;)~n.eim.r.1:::)

.::1

...
Cabe ressaltar,! it'lport.in::iol. d. que s. rev.S1:. a adoç!.=!
de tal Convencão n= àmJ:lJ.co de 515C.II:-' .lncerao.rlcano, passo
d.c:l.sJ.....o :lO caminho do a....anço dos dit'Q1COS nuoanos na reglic,
concrlJ:lulndo para :Cani:- d.:J.:llt.ivalllen1:. da:; Azaer.1.c..s 1:1113 das oai..:
deplo1:'avel~ praclc"s a 'liolá-los.
•,
:Je:;;õ:aqu:. cs:pecia':' =:'Sr\tc~ ~ ::ll:., d. qr:~ = :'.XI::I ca
CClhvonç.1o Irtl:eratlerlCanll sebre o Oesaparreicencc rorça<i::l ae
Pessoas adct.:l!1o on Seleo do PAra cont'or::=.-,e intelralllenc. aos
pontos d. 'I1SCa do Governo brasil.lro na r:tllterl.ll, r:tanitestados por
OCiI}llAo d.:l prolongada neqociaçio soore o projeto:.
.;.
Exe:npIoa dlas.:! do '1 det'iniçio do desaparecimento
forç"do de passoaa' coco of.n.a <io' "naturez:l hedionda",
que
tacUita sua ':1piticaçt.o no Bra.il, ., • r ••criçio ao preimlulo d..
ConvençAo do concaito de "crimo de lesa-i'1ua..nidado-. d. aod,? a
impedir que u.a .xpre"Ao ainda caranca a •• pracua deUniçio
juri.dica con.~3..a. de .eua arciqo:J.
5.
Respaitados i~tec;ra1.llenu os llz::ices qua d.tinec a
soberania dos Estado., o diplO1lla leqal. e. apreÇa apre••nQ-a. COtlO
\m' in.truaonto int.ira.onte c.:lncord. 'COlS a .adema doutrina o
pratica
da
direito
int.rnacion.~,
incorporando
principias
juridicoa avançados a j ' hoje c:)nsensu~is na Jlateria, COa0 o quo
exclui '. aleqaçlo da oboditncia devida coa0 .xillindo de
r ..pon.abilidade ponal
casca d. d. . apar.ciJ:lento t"rçado.

.=

li.
Ao proceder a a.alnacura da Conve~o Interuer:'cana
.obr. o na••pilr.c1Dan'Co 1orçado dll ~•••oa. tive c
::sen't.
aproveitar a aoaento po11tico d!, sua aprovaç.lo pda Ass.abIela
Geral da OU para reit.rar o co:apr01l!••O do Govarno 'brasil_ir,) CCI!!
a date.a dos direito. hUllana. e. no••o pua.

'.
l1essas con:lçõ•• , 5uc:nato <li .... ossa !'xcalincia I;) 1IIn.xo
projet.o dI!! Menllageo ao Congresso Nll.=iQn~! par~ !in. de ratiticação
da reteri.:ia convenç:llo.

ARTIGO 11
PIla os efeitos desta Convençio, enlencle-se por desaparecimento
rorçado , priVllÇlo ele liberdade de uma pesJOlI ou mais pesJOIS, seja de que
forma for, praticada por agentes do Estado ou por pessou ou grupos de

pes-. que llUeIII com lutorizaçlo, apoio.ou consenlirnento do Estado,
seguida de faUa de informaçio ou da recusa a reconhecer a privação de
liberdade ou a informar sabre o paradeiro da pessoa, impedindo ~sim o
exereCeio dos recursos legais e das garanlias prOCeJsuais pertinentes.

ARTIGO 111

OI Estados Pules comprometem-se a adol2r, de acordo com seus
procedimentos consliluciOllais, as medidas legislativas que forem necess'riu
plll'llipirlCU como delito o desaparecimento forçado de pessoU e a impor-lbe
a pena apropriada que leve em eonll sua exlrema gravidade. -EsJe delito seri
considaado continuado ou permanente, enquanto nio se estabelecer o destino
ou puadeiro da vftima.
OI Estados Partes poderio estabelecer eireu.nJljncias alelluantes para
aqueles que tiverem partieipldo ele atos que consliluam 'desaparecimento
fOfÇado, quando contribuam para o aparecimento com vida da vitima ou
forneçam informaç&ll que permitam esclarecer o desaparecimento forçado de
uma~
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ARTIGO IV

ARTIGO IX

OI atol c:onllitutivos do desaparecimento forçado de ~ Jedo
c:onádendoI delilol em qualquer Eslado Parte. Em c:onKqilencia, cada Estado
Parte lIdotaIt u medidas pua estabelecer 11I& jurildiçio dre a cauaa 110I

OIsuspeilol dos atos constitutivos do delito do desaparecimento forçado
de ~ 16 poderio ser jullados pelu jurisdições de direito comum

leIuintel~

a)

qllllldo o deapan:cimento forçado de ~ ou qualquer de IeUs
atol c:onllitutivos tiverem sido pel'Ildrados no trnbito de sua
jurisdiçioõ

b)

qllllldo o lCIIIIdo for nacional deue Estado;

c)

qllllldo a vítima for nacional deue Estado e este Ó COllsiderar
apropriado.

Todo Estado Parte ~ tamWm u medidas necessúlu pua
estabelecer sua jurisdiçio dre o delito descrito nesta Convençlo, quando o
IUllJeilo • enconuar 110 leU terril6rio e o Estado nIo o extraditar.

competentes, em cada Estado, com exclusio de qualquer outra jurisdiçio
especial, putfcuCarrnente a mílillr.
'
OI ltos c:onstitutivos do desapsrecimento forçado nia poderio
c:onslderados como cometidos no exercrcio das funçlles militares.

ler

NIo lerIo admitidos privilqios, imunidades nem dispensu especiais
proceIIOI, ICm prejuízo das dilpOlições que filuram na Convençilo de
Viena dre RellIÇiles DiploJÚlicas.
_

ARTIGO X

Esta Convençlo nIo faculta um Estado Parte a empreender no terril6rio
de DUtro Estado Pule o exen:fcio da jurisdiçio nem o delempenho du funç6es
relerVlIdu exclusivamente li autoridades da oulrl Parte por lua Iqislaçlo
internL

Em nenhum cuo podetIo ser invocadu circunstinciu excepcionais, tais
como estado de luem ou ameaça de luem, instabilidade polltica interna ou
qualquer outra emeraencla pllbllca, pua justificar o desaparecimento forçado
de JlCD*. Neues casos, ser.! mantido o direito a procedimenlos ou recurlOl
judiciais r.fpidoI e eflCl:r.el, como meio de determinar o patllldeiro du pessou
privlldu de' liberdade ou leU estado de saúde, ou de identificar a autoridade
que ordenou a privaçlo de liberdade ou a tomou efetiva.

ARTIGO V

Na ttlllmitaçio desses procedimentos ou recursos e de conformidade com
o direito interno respectivo, as autoridades judiciárias competentes terão livre
e imediato acesso a todo centro de detenção e a cada uma de suu
depend!nciu, bem como a todo lugar onde houver motivo para crer que se
possa encontrar a pessoa desaparecida, inclusive lugares sujeitos ~ jurisdiçio
militar.

o

desaparecimento forçado de pessoas nio sert considerado delito
polllico pua os efeitos de extradlçio.

o desaparecimento forçado ser.! considetllldo inclurdo entre os delitos
que justifICam extradiçio em todo ttllllado de extradição celebrado entre
Estados Partes.

ARTIGO XI
OI Estados Partes comprometem-se a incluir o delito de
deapan:cimento forçado como paulvel de extradição em todo ltlIItado de
extradiçlo que celebrarem entre si no futuro.
Todo Estado Parte que IlIjeitar a exttllldiçio l exist!ncia de um ttllllado
e receber de outro Estado Parte com o qual 010 tiver tratado uma solicitaçio
de extradiçlo podeti COllsidetlllr esta Coovençilo como base jurídica necessüia
pua a extradlçlo referente 10 delito de desaparecimento forçado.
OI Estados Partes que nIo subordinarem a extradiçio 1 exist!ncia de um
tralado reconhecerlo eue delito como passCvel de extradiçilo sujeita li
condiçlles exilidu pelo direito do Estado requerido. '
'
A extradiçio estar.! sujeiJa às disposições previstas na Constituiçio e
demais leis do Estado requerido.

ARTIGO VI

Quando um Estado Parte nio conceder a extradiçio, subm~tert o caso
a suu lutoridades competentes como se o delito tiveue sido cometido no
1mbito de sua jurisdiçlo, para fins de investigaçio e, quando for cabrvel, de
açio penal, de cooformidade com SUl legislaçio nacional. A decisão que
adotarem essas lutoridades sem comunicada lO Estado que tiver solicitado a
extradiçlo.

Toda peSSOI privada de liberdade deve ser mantida em lugares de
detenção oficialmente reconhecidos e apresentada. sem demora e de acordo
com a legislação interna respectiva. à autoridade judiciária competente.
Os Estados Panes estabelecerão e manterio registros oficiais atualizados
sobre seus detidos e, de conformidade com sua legislação interna, os colocaria
à disposição dos familiares dos detidos, bem como dos juizes, advogados,
qualquer pessoa com interesse legitimo e outras autoridades.
ARTIGO XII
Os Estados Partes prestar-se-ão cooperaç'lo recrproca na busca,

identiflCaçlo, localiuçlo e restituiçlo de menores que tenham sido
ttlllnsportados patlll outro Estado ou retidos neste em conseqü~ncia do
desaparecimento forçado de seus pais, tutores ou guardiães.
ARTIGO XIII

Para os efeitos desta Convençio, a tramitação de petições ou
comunicações apresentadas à Comissio hlleramericana de Direitos HumallOl
em que se aleRu o desapsrecimelllo forçsdo de pessoas eSllrt sujeita aos
procedimel1lOl estabelecidos III Convençio Americana iIObre Direitos Humanos
e 110I EllaIUIOI e RCBUJamerNOI da Comissio e da Corte Inleramericalll de
Direilol HumallOl, inclusive as normas relalivas a medidu cautelires.

ARTIGO VII
ARTIGO XIV

A açio penal decorrente do desaparecimento forçado de pessoas e I
pena que for imposla judicialmente ao responsável por ell nia ealarilo sujeitas
I

prescriçilo.

No entanto, quando existir uma norma de eartler fundamenlll que
impeça I Iplicaçio do estipulado no par.!&rafo anterior, o prazo da prescriçilo
devert ler ilual lO do delito mais lrave na ICJislaçio interna do respectivo
Estado Parte.
ARnGOVIII

Se~ prejuízo .do disposto no anigo anterior, quando I Comissio
Interamencana de DIreitos ~umanos receber uma petição ou comunicaçio
sobre. u?, supost? desaparecimento forçado dirigir'se-á, por meio de sua
Se~r~tana ExecutIva. de fo~na urgente e confidencial. ao governo pertinente,
sollcnando-Ihe ~ue proporcIOne. com a maior brevidade possível. a informaçio
~obre o patllldeJr~ da pesso~ supostamente desaparecidl e qualquer oultlll
IIlformação que Julgar penlnente. sem que tal solicitaçlo prejulgue a
admissibilidade di petiçia.

ARTIGO XV

NIo IC admitir.! como cauaa dirimente a obedihlcla devida I ordens ou
instruçllea IlIpericns que disponham, autorizem ou incentivem o
deapareclmento forçado. Toda pes.- que receber tais ordens tem o direito
e o dever de nIo obedec6-lu.

Nada do disposto nesta Convençio será interpretado no sentido de
restringir outros tratados bilatetlllis ou multilaterais ou oulros acordos assinador
entre as Partes.

OI Estados Pules veIarIo tamWm pua que, na formaçio do ~ ou
'ckM ~ plbI,Icos ~ da'apIicaÇ1o da lei; lCja ministrada a
educaçlo necaária llIbrc o delito de deapareclmento forçado de pessou.

. Esta Convenção 010 se aplicará a conflitos armados internaciolllis
regidos pelas ConvençOes de ~nebra de 1949 e seu ProtoColo rela\ivo à
pro.t~ão dos reridos. doentes e náufragos das forças armadas, e a prisiojleiros
e CIVIS em tempo de guerra.
I '
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ARTIGO XVI
Esta Convenção estará aberta à assinatura dos Estados membros da
Organização dos Estados Americanos.

ARTIGO XVI.
Esta Convenção estará sujeita a ratificaçio. Os instrumentos de
ratificação serão depositados na Secretaria-Geral da Organizaç1o dos Estados
Americanos.

ARTIGO XVIII
Esta Convenção ficará aberta à adesão de qualquer outro Estado. Os
instrumentos de adesão serão depositados na Secretaria-Geral da Organizaçio
dos Estados Americanos.

ARTIGO XIX
Os Estados poderio formular reservas a esta Convénçlo no momento
de assiná-Ia, ratifICá-Ia ou de a ela aderir, contanto que nio sejam
incompatfveil com o objeto e o propósito da Convençlo e versem sobre uma
ou mais disposições especmcas.

ARTIGO XX
Esta Convenção ent~rá em vigor para os Estados ratiflClntes no
.trigésimo dia a partir da data em que tenha sido depositado o segundo
instrumento de ratiftcaçio.

Para cada Estado que ratificar a Convençio ou a ela aderir depois de
haver sido depositado o segundo instrumento de ratifICação, a Convenção
entrará em vigor no trigésimo dia a partir da data em que esse Estado tenha
depositado seu instrumento de ratificação ou adesio.
ARTIGO XXI
Esta Convenção vigorará indefinidamente, mas qualquer dos Estados
Partes poderá denunciá-Ia. O instrumento de denúncia será depositado na
Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. Transcorrido um
ano, contado a partir da data de depósito do instrumento de denúncia, a
Convenção cessará em seus efeitos para o Estado denunciante, permanecendo
em vigor para os demais Estados Partes.

ARTIGO XXII

o instrumento orilinal desta Convençlo. cujos texlOS em espuhoI.
fraJlds. inalas e portul" do ilualmente IUt!ntiCOS. Ied depoaitado na
Secretaria-Gen1 da Orpni7JlÇlo doi Estados Americanos. que enviart c:6pia
autenticada do seu texto para reaistro e publicaçlo 10 SecRtariado das NÇIea

Outubro de 1995
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Unidas, de conformidade com õ lrtiJo-l02 da Carla da Nações Unida. A
Secretaril~ da OrJanizaçio dos Estados Americanos comunicm lOS
Estados membros da referida OrpniZlÇlo e lOS Estados que tenham aderido
l Convençlo u usinaturu e OI depósitos de instrumentos de ratifK:aÇio,
adesio e dendncia, bem como u reservas que houver•
.EM Fi DO QUE os plenipotenciúios infra-minados, devidamente
autorizados por seus respectivos sovemos, usifllm esta Convençio, que 11:
denominar.( -Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de
Pessoas-o

EXPEDIDA NA CIDADE DE BELEM, BRASIL, no dia
junho de mil novecentos e noventa e quatro.

1\.fI'U(.

de

Aviso n" :. ~73 - Sl:PARJC. Civii

Brasllia.:5

de dez!!!l1I)ro

de 1994.

Senhor Pnmelro SecreWio.

Encaminho .:l esa 5ecreW'la Mensqem do ExceleDtisIimo Senhor PraideDJe da
República. acompanhada de Exposiçlo de MOlivOl do SenltoC' MiDialro de EslIdo dai ReJaçlIeI
:="tO"0"'5. ",Iativa ao texto aa Convençlo Intel'2lllericana sob", o DesapvecimenlO FOIÇado ele
Pessoas. concluída em

Bel~m

do Para. em

~

de Junho de 1994.

Atenciosamente.

HENRIOT.;E EDtl.4.i:>o FERREIRA HARGREAVES
~imsao ac, EslMlo Chele da Casa Civd
da Presulél\Cl& da República

A Sua Excel!ncia o Senhor
DepulMlo WILSON CAMPOS
Prime~ 5ecn:Wio da

Clmara dos Deputados

BMSJLL\·DF.

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E ruSTIÇA E DE REDAÇÃO

I - RELATORIa

a pre8ente Projeto, elaborado pela Comi8810
Relaçõee Exterioree de8ta Ca8a, deetina-se a eprover o

de
t,xto

da Convenção Interamericana eobre o Oeeeparecimento Forçado '
de Peesoas, ultimada em Belém do Pará, em 09 de junho
1994. Resulta da

~eneagem

pelo Poder Executivo.

de

nQ 1.204/94, enviada ao Congr••ao '

Outubro de 1995
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~otiv~Exmg Sr. ~iniatro

Ne Expoaiçlo de

dB~. a" importlncia

Estado das Releçe.a Exteriorea

d.

do t.xto

convencional, conaiderendo-o como "um pesso decisivo no

c~

minho dos direitos humanos na regilo, contribuindo para banir
definitivamente das Amiticas uma daa mais deploráveis priti-'
caa a viol~-lo~."

o

artigo 11 do Inatrumento define como

desapar~

cimento forçsdo "a pri~açlo de liberdade de uma pesaoa

~Bis

pessoas, seja de que rarme ror, praticada por

Bg.~t.S

do Estado ou por pessoas bu grupo! de pessoas que atu.m

autorização, apoio ou con~entimento do Estado, seguida

falta da informaçlo ou da

~acusa

do assim o exarclcio

Ante o exposto

• tendo Im vista a rel.vlneia'

.

da matéria tratada, nosso voto i por .ua APRDVAÇAD.

d.

a raconhacar a privaçlo

libardada ou a informar sobra o paradairo da paaaoa,

'

com

ou

da

5ALA DA CDMI55AD,

EM~D~~

DE 1995

impadi~

dos racursoa lagai. a daa garantiaa

o
Da Eatadoa Partes compromatam-aa: na) nlo prati
car, nam parmitir, nam t~larar o daaaparacimanto forçado

da

pa.aoaa, nam maamo am aatado da amarglncia, axcaçlo ou

au~

panalo da garantiaa individuais; b) punir, no Imbito da

aua

juriadiçlo, oa autoraa, cúmplicaa a ancobridoraa do dali to '
do daaaparacimanto forçado da paaaoaa, bam como da tantativa
da pritica do maamo; c) cooparar antra .i a fim da contri- ,
buir para a pravançlo, puni lo a arradicaçlo do

daaaparacima~

l~

to forçado da paaaoa.; a d) tomar aa madidaa da caritar

gialativo, adminiatrativo, judicial ou da qu.lquar outra naturaza qua .ajam naca.airiaa para" cumprir oa compromiaaoa
.umidoa naata Cor.vançlo."
O taxto da Convanç~ foi appCvado por
dada na Comia.lo da Ralaçeaa

a~

unanimi

~tari;4aa.

~ ... PARECER DA COMISSAO

A comisslo de constituiçlo de Justiça e de
Redaçlo, em reunilo ordin'ria realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, t~cnica legislativa e, no m~rito, pela aprovaçlo do Projeto de Decreto
Legislativo na 94/95, nos termos do parecer do Relator.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Roberto Magalhles - Presidente, Benedito de
Lira, Cl'udio cajado, Jair Siqueira, Ney Lopes, Rodrigues
Palma, Vicente Cascione, Vilmar Rocha, Ivandro Cunha Lima,
Jorge Wilson, Jos~ Luiz Clerot, Udson Bandeira, Oanilo de
Castro, R~gis de Oliveira, Vicente Arruda, Adylson Motta,
Jarbas Lima, Prisco Viana, H~lio Bicudo, Marcelo O~da, Marconi Perillo, Coriolano Sales, Nilson Gibson, Aldo Arantes,
Ciro Nogueira, Jair Soares, Elias Abrahlo, Fernando Oiniz,
severiano Alves e De Velasco.
Sala da Comis

11 - VOTO 00 RELATOR
O Pro~to da Oacrato Lagialativo atanda oi ra-'
quiaitoa conatiturionaia a ragimantai. partinanta., nlo
portando qualquar raparo quanto l ticnica lagialativa.

co~
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PROJETO DE LEI N° SO-A, DE 1995
(Do Sr. Valdir Colatto)

Altera o artigo 452 da Consolidação das Leis do Trabalho e dá outras providências; tendo parecer da Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público J pela
rejeição.

(PROJETO DE LEI N9 80, DE 1995, A QUE SE REFERE O PAR!?
CER)

I - Projeto inicial
11 ,Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da ComissAo
Cung.r~~~o

DECRETO-LEI N!! 5.452 - DE 1!! DI
MAIO DE 1943t
Aprova • ComoIiCÚlçlo CÚlS Lais do TrllbJllho

........................................:

.

Consolidação das
Leis do Trabalho
(CLT)
............................................

SUMÁRIO

()
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.

~

TfTULOIV
DO CONTRATO INDIVIDUAL DETRABAlHO
Capitulo I
DlSPOSIÇOES GERAIS

Nacumal decreta

Art. I" O iU11gu -t5~ da Consohdação dn~ Leis do
Trabalho passa a vigorar com a :-.cguIIltc Icuaç;.io
"1\11. :.l5~ lllll~lllCril-""": por pra/o II1detenllll1ado 10UO
conlrato qut= suceder. dt::lltt'O de Ir~:-. I1\C~C:-' ..1 nutro cmllrmo por prazo
tietenmnado. ~alvo ~e a c\plraçúo dcpcmiL:u d~ c\:~cllçào de '~I"\ IÇOS

especialIzados nu lia rcahzaçúo de ccrtn~ ill':l1lltCl:ll11cntll~."
1\11. .,,, Esta lei el1l..., em \ t!:!Uf l1a data de ~lIa publicação

ArI 452. Consldera·se por prazo lndet.,rmna·
do todo contrato que suceder, dentro de seIS meses,
a outro contrato por prazo determInado. salvo se a

explraçio deste dependeu da execução de serviÇOS
especializados ou da reahzaç40 de certos acontecI·

mento&.

................................

.

~

.................................................................................
COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 80/95

.ll'STIFIC\(.\O
() presenre pr~zo

-*

1l."I ",!Ia r~lr de seIS paQ Ires
meses o prazo entre um é: OUtro COtltlõ1lLl de'trab:t1IJO por pazo defennlllaoo. a
fim de lncennvar I i:-ocraçAo de t:lnpre!:!os

As relaçóes de trabalho ~ dinimlClS li: estio ~
constante mudanç;a. requerendo ôJ dU11I111111;litl d.1S n:gr.ls Impostas pelo Estado.
Ji que alCndêncsa ê õl de qUI: os propno~ InterlucutoreS SOCiaIS estabeleçam as
normas rclauvas ao contlilolo de trab.,lbn A le~lslaçio nbalhiSlI deve.
portanlo. m ftexlbilizada. dlmmUlUoo U lIumero de Impcwçóes que. 00 mvCs
de proIeg.erem o lrabalhador. 3Cabllln I'or l1rt:lt1lJICa-lo e Iim"am o mcrc:ado de
,...bolha

mio :-c ~ntel11 c~1lmu1ados :a cOfMmtar
novos trabalh;don::$. 111112 vez que II ICg.bluÇllu trnballustl1 .: eo~re. reduzmdo
a liberdade dr: C:SCOU~ a Ibm,., de: cumr;lIaçllu .: prtSfaçAo de sef\1ÇOS.
impondo ônus. lll~" \"ezc:s. I11UIIU 1)C~M.kb pl.lrn ~I\."sn suponõXlos pelo upo
de allvtdade ec:DOÔmICll descnvol... Kb
Os

«:lnprclUJdun.~

A norma <\UC :o.l." prc:ttenck .lIterar 1."$I3 rebitlonada 00
IRtervalo de- tempo rtec.~SSôln(1 eflln: um I: Imlro cuntroto por pr;tZO
detcnnmado. que devera ser reduzIdo Ilarn mh. 11lt:sc."s

o

penodo lllUl.Ill1lClIh: c:o.upulado de ~IS meses de
IRICI"VaIo entre um c outro contral0 <b: trnbalhu por prazo defennl1lado apenas
Impede t) emprepdor de t.:ontlillDr ti lIl1:SIIH) cl1lpreJPdo. pots. se o fizer.
c:sIaria coofi~'Urada a t.:Dlltliltaçáo I)ur Ilntln 1lH.l~ll.omllllado e 11 clnprcsa ::>coa
nbnpda a ólf'C:lr com ("lUSo lroballu:'illb 1I1.:m daqueles que scnam
compenwOfios para a su=- 1111\'ldadc CCUlH·'IIUI.:i1

o trabalhador lic'l ~1l1 11 cmpfl:!:!o. ilInda que por prnzo
delemnnadCt. c o empresano de';c pwcllrm uulrn mAu Lle obfI que pode nào
ter a qualiftcaçi\o ou ôt t:\p.e:ncl1cm ltCCl."l'o';lfl'l ,,;n,1 U c'~rCICIO d:J. titnçoo
Conramos. ponanro. com () .1pom dos nossos dustres
PKcs. I tim de aprovar o projeto de lei oro apr~ffiltado
Sala du Seuões.J.,~.m1 de t'2-. de 1995

.::=
"L::'::,:.~~

EleptilBdo

vê~
t~

..·.JJ t::/.A

Ar~i:XAOA

PELA

~ORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· C,D'

Nos termos do art. 119. caput. I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr PreSidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comls~ões • de prazo para apresentação de emendas, a partir de 24/03/95, por
CinCO sessoes Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao proJeto.
Sala da Comissão. em 4 de abnl de 1995,

Ct/1-<,-v.-< c.éa-

Tallta '(eda de Almeida
Secretana

'PA;e&a~/2.-

0.19

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRACÃO E SERVICO PúBLICO

I - RELATÓRIO

Foi submetido á nossa anâlise o Projeto de Lei nO 80/95. de autoria
do nobre Deputado Valdir Colallo, que altera a redação do artigo 452 da CLT, reduzindo
de seis para três meses o prazo entre dois contrato! de trabaJho por prazo determinado.
Nio (oram apresentadas emendas no prazo regimental.

Eo relatório

II - VOTO DO RELATOR

o nobre autor da proposiçio justifica que a mesma visa "incentivar
a geração de empregos". Todavia, o que se verifica é uma tentativa de desestimular a
contratação por prazo indetenninado, retirando do trabalhador a sua proteçio.
Ora., o contrato por prazo detenninado somente deve ser utilizado
excepcionalmente. quando. em virtude da produçio ou especificidade de serviço, seja
necessário um número maior de empregados, que nio constituiria o quadro pennanente da
empresa., tendo em vista a transitoriedade do tipo de serviço prestado
Caso não se verifique tal transitoriedade na prestação de
determinado trabalho. o contrato a ser firmado com o trabalhador deve ser
obrigatoriamente por prazo indetenninado.
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o CONGRESSO NACIONAL d.creta:

Essa última modalidade de contrato de trabalho é a que concede
maiores garantiu e direitos ao trabalhador, e deve sempre prevalecer como fonna de

contratllÇio.

Art. 1- • Acrescente·se 10 art. 74 d. Consolidaçio das L.is do Trabalho o seguinte

O Projeto em anilise reduz o prazo necessário entre uma e outra
contrataçlo por prazo determinado do mesmo trabalhador pela mesma empresa. O prazo
previsto atualmente e de seis meses. e seria reduzido para três. de acordo com o projeto.
No entanto, se a empresa necessita dos serviços de um empregado
em intervalos inferiores I seis meses, o seu trabalho nio pode ser considerado transitório,
polS possue cariter permanente e necessário nlltividade da empresa.
Na hipótese de contrataçlo com intervalos inferiores I seis meses.
o trabalhador deve ser contratado por prazo indeterminado, já que inexiste o fator da
transitoriedade. ficando garantidos todos os direitos inerentes I esse tipo de contrato,
Assim. julgamos conveniente I manutençio do artigo 452 da CLT.

parigrafo:
U§ 4- • O hOMo d. tr.balho s.ri organizado de tal forma que os
empregados sempre trabalh.m no m.smo turno. possibilitando-1bes •

freqülncia r.gular Á eJCol....

Arf. 2- - Esta Lei entrari em vigor nl data de SUl publicaçio.
Sal. das Sessões, em <j Lf-LW'I"" J "I q ç

AdE~
~:~d~Fod.m

que estabelec. um prazo razoÁv.1 para o fim a que se d..tina.
Diante do exposto. somos peJ~ rejeiçio do projeto.

JUSTIFICATIVA

Sal. d. ComiS5io••m·.·· d. ··r"d.I995.

Nas grand.. cidades brasileiras, os supermercado. posaram praticamente a dominar
o comércio varejista de gênero. a1imenticios, confecções. outras muitas utilidad...

MCj '.tIt,j/1

~~

fj

A ~~ir do monw:nto em que I mencionadlltividade comercial encontrou aceitaç10
plena do publIco colllUlDldor • se tornou altamente rendo... o••stabelecimentos posaram •
operar além do horlrio normal do comércio (entr. 8 e 18 horas). prorrogando o seu
funcionamento .to ÁS 22 !toras. diariament•. Tal procedimento obrigou Áorganizaçio d.
turnos de trabalho para os comerciários I seu serviço, de tal mO;do que os empregados
sofrem alterações bruscas de turnos, detenninadas pelo exclusivo interesse do empregador.

UELti

Deputa

R.I.to.

:::rz:r::- PARECER DA COMISSÃO

Isso tem impedido que muitos comerciirios possam frequentar regularmente a
escola.. com sérios prejuizos pari os empregados e para a Naçlo.

A Coal...lo d. Trabalho. d. AdJaini8traçlo e Serviço
P1lblico. _
reunilo ordinAria r.alizada hoje. REJEITOU.
unan~nt., o Projeto d. Lei na 80/95, noa termo. do parecer
do . .l.tor.

o mesmo vem acontecendo em vários outros $e1ores

o projeto que apresentar.los fa'á com que o empregado trabalhe sempre no mesmo
turno, podendo freqúentar a escola nas lOras livres.

I.tiver.. pre••nt.. OI lenhor.. Deputados Wigbdrto
Presidente, MarcoI Medrado, Jo.' p!JIentel _ Zila
Vice-Predd.nte.l Jair MenegueUi. Paulo Rocha.
Luciano C••tro, Joio Hellio Neto, Sandro Habel, Ildemar
SUI.ler, Waldir Dias, Wilson Braga, Zaire Rezende, Maria
Laura, COlta Ferreira, Jair Bolaonaro, Joa' Carlos Aleluia,
Ayrton X.r•• , Wilson Cunha, Roberto França, Chico Vigilante,
Jorge lI'il.on, lnocancio Oliveira, Aldo Rebelo e Paulo Pai1a..

....rr..

'1"artuc.,

Sala da Coai••io,

ell

da atividade comerciaJ e

industrial.

Nio limitamo•• aplicaçio d. norma • qualqu.r faixa d. id.d•• propositadam.nt•.
Vivemos a época da escola permanente, conscientes de que todos, em qualquer fue de
nossa vida. devemos e podemos aprender.
Sal. das Sessões. em 'ltv-OA-p-o)'l"lr

ALV-d!:~

20 d. setembro de 1995.

Deput.do Fed.ral

'1/-'/.

~~

Depu a

'LtGi~,-AGI-\O '- •• ·.:'A A.',a:.."AUA Pf'lA
\ou\lllllENACA.O DE ESTUDOS LEGISlA.TIVOS· ~ .r"

I

Rela o

DECRETO.LEI N2 5.452 - DE 12 DE
MAIO DE 19431

PROJETO DE LEI NO 144-A, DE 1995
(Do Sr. Álvaro Valle)
\crescenta parágrafo ao artigo 74 da Consolidação das
Leis do Trabalho J aprovada pelo Decreto-lei

nl?

5.452 J de 19 de maio de 1943; tendo parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,
pela rejeição.
(PROJETO DE LEI N9 144, DE 1995, A QUE. SE REFERE

O

Consolidação das
Leis do Trabalho
(CLT)

00

§ t' o h''''r'' de trabalho . .i anotado em
rog1ltro de omp<egadoo com. ondicaçjo de """,doa
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COMISSÃO DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N" 144/95

Nos lermos do art 119, c.pu!. L do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr Presidente determinou a abertura ~ e divulgação na Or~em do Dia
das Comissões _ de prazo para apresentação de emendas a partIr de {/04/95 por
CinCO sessões Esgotado o prazo. não foram recebidas emendas ao projeto
Sala da Comissão. em 19 de abri' de 1995

7JI-

Quarta-feira 18 01751,

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão da Trabalho, de Administração e Serviço
Pl1blico, em reunião ordinAria realizada hoje, REJEITOU, o
Projeto de Lei n Q 144/95, nos termos do parecer do Relator.
Estiveram presentes 08 senhores Deputados Wigberto
Tartuce, Presidente, .Marcos .Medrado, José Pimentel e Zila
Bezerra, Vice-Presidente8; Jair Meneguelli, Paulo Rocha,
Luciano Castro, João MellAo Neto, Sandro Mabel, Ilderaar
Kussler, waldir Dias, Wilson Braga, Zaire Rezende, Maria
Laura, Costa Ferreix-a, Jair Bolsonaro, José Carlos Aleluia,
Ayrton Xerez, Wilson Cunha, Roberto França, Chico Vigilante,
Jorge Wilson, Inocêncio Oliveira, Aldo Rebelo e PAulo Pllim.

'-' . ' ........'--'-'- -: ..:-Tail!a Yeda de Almeida
Secretária

Sala da Comissão, em 20 de set,.embro de 19-95.

p/Jeee6Z <PR
COMISSÃO DEi TRABALHO DE ADMINISTRACÃO E SERVICo PÚBLICO
I- RELA TÓRIO

Por meio da presente proposta. o Ilustre Autor pretende
estabelecer que

05

empregados trabalhem sempre no mesmo turno, a. fim de

possibilitar-lhes a frequencia escolar

Justificando a medida., o :--lobre proponente argumenta que os
supermercados das gra.ndes cidades têm funcionado de 8.00 as 22:00 h. organizando
"turnos d~ trabalho pd.ra os comerclanas a seu serviço, de tal modo que os empregados
sofrem alterações bruscas de turno. determinadas pelo exclusivo interesse do empregador"

~~

PROJETO DE LEI Na l80 - E, DE 1995

O prazo regimental para apresentação de emendas

a/biS

EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI N9 18,0-0, DE 1995, que
"Estabelece normas para a realização das eleições
munic!.
pais de 3 de outubro de 1996 e dá outras providências".

E o relatório,

11- VOTO DO RELATOR

IA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÂO E JUSTIÇA E DE REDAÇAo)
Com a devida venía do Nobre Autor, atos da ordem legislativa não
pod:em ser utilizados para corrigir uma situação especifica de uma categoria. Ao contrano,
a lei há que atender o interesse geral, o que nos parece não ser a presente hipótese.

Pode ser da conveniencia de muitos trabalhadores que 05 turnos
sejam organizados de forma a possibilitar-lhes o revezamento, principalmente para os que
forem escz.lad05 para o turno da noite que, por ser mais penoso. não deve ser pennanente.
Deve.sé ~~pre procurar proteger o relógio biológico do ser humano.
Assim. a materia é típica para tratamer.ta a nível de negociação

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.

1"

simultaneamente,

eleicões

As

e

Vice-Prefeitos

Vereadores

em todo

o

Pa.is,

para

serão
no

dia

Prefeitos,
realizàdas,

de

outubro de

o:oletiva. Alias, nos dissidios e acordos coletivos de diversas categorias oio têm sido raras
3.$ clausulas que procuram proteger o empregado estudante Apenas para exempliticar.

1996.

p"demos dEar o ?recedenEe Normativo na 32 do rolendo Tnbunal Superior do Trabalho

eleições

(ue 2.~sim dispõ~

municipios que venham a ser criados até 31 de dezembro de

Parágrafo único para

Prefeitos,

Na mesma data serào realizadas

Vice-Prefeitos

e

nos

Vereadores

1995.

"Jornada do estudante "PrOlbe-s~

a prorrogação da jornada de trabalho

do empregado estudante. r~ssal. . adas as hipoteses dos'
arts 5ge61 da CLT "

em branco e

-

Será

considerado

eleito

Prefeito

o

nulos.

05

1" - A eleicão do
Vice-Prefeito com ele registrado.

Prefei to

§

§

Ante o exposto. somos pela rejeição do Projeto de Leí nÓ l..J4!95

eleitores,

2°

-

serAo

Vice-Prefeito
Sala da Comissão, em}'S de \'.)" \4.( de 19Q5

2°

Art.

candidato que obtiver a maioria de votos, não computados os

importará

a

do

Nos munlcipios com mais de duzentos mil
considerados

com ele

eleitos

registrado

que

o

Prefeito

obtiverem a

e

o

maioria

absoluta do.!;!: votos, não computados os em branco e os nulos.
§

3"

Se

nenhum

candidato

alcancar

maioria

absoluta na primeira votaçAo, far-se-á nova eleicão no dia
15 de novembro de 1996, concorrendo
votados e considerando-se
maioria dos votos válidos.

os dois candidatos mais

eleito' aquele

que

obtiver

a

4o

§

remanes~r

Se

_

em segundo 1uqar mais de um

candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idOSO_i,.,
Art.

Outubro de 1995

DÍÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

01752 Quarta-feira 18

3°

-

p~efeito, Vice-Prefeita e

A posse do

Vereadores eleitos nos termos desta lei, dar-se-á no dia la

de filiaçào partidária,
ptlrtido originário.
Art.
11

a data de filiacào do candidato ao
Cada

partido

co1iqacào

01.1

poderá

registrar candidatos para a Càrnara Municipal até o número de
lugares a preencher.

de janeiro de 1997.
Art. 4° -

artigos

§ 10 - Os partidos ou coligacões poderão acrescer,

anteriores, será aplicada a legislacào eleitoral vigente,
ressalvadas as regras especiais: estabelecidas nesta lei.

ao total estabelecido no Cllput, candidatos em proporcão que

>

Nas

eleicões

referidas

nos

corresponda ao número de seus Deputados Federais, na forma
seguinte:
-

DO REGISTRO DE CANDIDATOS

de zero 11 vinte Deputados,

11

Art. 5° - Podercl participar das eleições previstas
nesta lei o partido que,

registrado

seus

até 31 de dezembro de 1995,

estatutos

no Tribunal

Art.

6°

-

Somente serão admitidas

c(i)liçações

as

majoritária

conjuntamente

proporcional,

e

pa.ra

integradas

pelos

eleicões
mesmos

partidos,

ou

se
rtse

celebradas apenas para as eleicões majoritárias.
1° - A coligac!o terá denominacão prbpria.,. que:

§

poderá ser a

juncão de todas as siglas dos partidos que a
sendo a ela atribuidos os direitos e obrigações

integram,
dos

partidos

pollticos

que

no

se

refere

ao

processo

eleitoral.
2°

§

propilgandu,

Na

obrigatoriamente,

coliga:ção

a

usará,

sob sua denominacão, as legendas de todos

os partidos que a integram.
Art. 7°

-

Na forma cão de coligações,

devem ser

observadas, ainda, as seguintes normas:
candidatos

na

chapa

filiados

da

a

coligacão

qualquer

podem

partido

ser

inscritos
d~la

palltico

integra.nte;
o pedido de registro dos candidatos deve ser

11 -

coliqado~

subscrito pelos

presidentes dos partidos

seús delegados,

ou porj

ou pela maioria dos· membros dos respectivos

6rgAos ex~cutivos de direcilo;
III -

III - de

quarenta e um a sessenta Deputados, mais

de sessenta e um

IV -

acíma

V

-

§

20

tratando-se

Para

-

de

Federais

dos

partidos

resultar

mudança

de

se

refere

IV

-

coligacão

será

perante.. a

representada,

a

faixa,

obtida de acordo com as

parágrafo

somados

íntegram;
será

se

anterior,
Deputados

os

desta soma

garantido

nào

coligacão

à

o

regras do oaput e do §

10

para

4~

§

Em

todos

cãlculos,

os

será

sempre

desprezada a fração, se inferior a meio, e igualada a um, se
superior.
Art.
solicitarâo

Os partidos politícos e as coligacões

12 -

à

Justiça

Eleitoral

registro

o

de

seus

candidatos até as dezenove horas do dia 5 de julho de 1996.
§ 1° - O pedido de registro deve ser instruido com

os seguiJl.tes documentos:
I
ti

~.-"Old,

-

·'1,lt:b.;l...:~-ja

-::r.u~" se refere -) :ô.rt.

j

dutor~=~,.::ào

1'I -

::6li1

Eleitoral, da.

,j:';',:,;'!;.l:a

~;
~m

:10 canóllJ.ato,

documento com a

reconheclda por tabellaO;

a5tanaturi\

fll~af;ào pa.l:'t~ id.r~a;

:')p~a

pelo

":!le~tor-3.1

:Ltul')

jo

Gartbrlo

de

Eleltc'ra.i

que

ou

o

certidão

candidato

é

eleitor no Municiplo desde 15 de dezembro de 1995, ou que
requereu

aquela dat.a;

lnscr~ção

sua

V -

compõ\!lIl.

ou

tran5ferênc~a

declaracão de bens,

domicilio

de

atê

assinada pelo candidatp,

com os respectivos valores àtualJ.zados.

para formação de coligacOes serão estabelecidas no estatuto

§

requerer

parágrafo único - Em caso de omissão do estatuto,

por

preenchimento com candidaturas de mUlheres, eKclusivamente.

III ou por até três delegados indicados pelos partidos. que a

do partido.

cem

O partido ou coligacão poderá acrescer até

31) -

§

Justiça Eleitoral, . pela pessoa designada na forma do inciso

A.rt. 8° - As normas para escolha dos candidatos e

mais

vinte por cento do número de candidatos que resultar da. soma

forneclda

a

mais

acréscimo de dez por cento dos lugares a pree:lcher.

ao

pYocesso eleit9ral;

do

serão

que

I II - çrCJva de

que

Deputados,

efeítos

os

coligaçào,

IV

no

oitenta

de

e

coligacào,

oitenta Deputados,

li.

cento.

às de presidente de partido polltico no trato dos interesses
da

mais

oitenta por cento;

os partidos integrantes da coligação devem

representacão

Deputados,

de vinte e um a quarenta

-

sessenta por cento;

ata

designar um representante, que terá' atribuicõ~s equivalentes
na

por

quarenta por cento;

tenha

Superior gleitoral,

conforme o disposto em lei, e que tenha se.u órgão de direção
constituido em forma permanente ou provisõria no u'l'1iclpio,
na forma do respectivo estatuto.
celebradas

mais vinte

cento dos lugares a preencher;

fazê-lo

20

o

Ha hlpotese de o partldo ou coligação não

-

registro

perante a

de

JustJ.ca

cand~datos,

seus

Eleltoral na.s

estes

poderão

quarenta e

oito

caberá ao órgão de direção estadual do partido estabelecer

horas segulntes ao encerramento do prazo preVisto no caput

as normas, comunicando-as ao Tribunal Eleitoral cOfl'lpetente.

deste artigo.

Art. 9° - A escolha dos candidatos pelos partidos

poli ticos
1996,

a

e

deliberação

sobre

toligações

deverao

lavrando-se

ata

em

llvro

própria,

podendo

ser

Art.

la -

no

Municipio

e

Para concorrer às eleicões

estar

com

previstas

possuir domicilio eleitoral
sua

filiacão

deferida

pelo

1° -

No caso dos municipios crlados até 31 de

dezembro de 1995, o domicilio eleitora.l serâ comprovado pela
inscriçlo. nas

Seções

-

O candidato

às

~leicõe5

proporciona.is

além de seu nome completo,

as variacões nominais com que deseja ser registrado, até o

Eleitorais

que

funcionem dentro

cognome,

nome abrevlado,

apelldo ou nome pelo qual é mais

conhecido, desde que não se estabeleca dÚVida quanto à sua
identidade, nào atente contra o pudor e não seja. ridiculo ou
irreverente, menciona.ndo em que ordem de preferência desses

respectivo partido até 15 de dezembro de 1995.
§

13

indicará, no pedldo de 'l:eglstro 1

máximo de duas opcões, que poderão ser o prenome, sobrenome,

utilizados os já existentes.
nesta lei, o candidato deverá

f'.rt.

ser

periodo compreendido entre l° e 30 de junho de

feita.s no

dos

nomes deseja registrar-se.
§

10

-

Verifi.:ada a

ocorrência de

homonlmia,

a

Justica Eleitoral· procederá atendendo ao seguinte:
I

-

havendo

dúvida,

podera

exigir do

candidato

limites territoriais do novo Municlpio.
S 2" - Havendo fusào ou incorporacào de partidos

prova de que é conhecido por dada opcão de nome indicada no

ap6s 15 de dezembro de 1995, será considerada, para efeito

pedido de registro;

rr

-

candidato

ao

que

superiores

esteja 'exercendo mandato

do

partido,

eletivo ou o tenha exercido nos últimos ql:latro anos, ou ·que,

respectivo estatuto,

nesse mesmo prazo, tenha concorrido em eleicà0 com um dos
nomes. por ele iad':icados, será deferida a sua utilização no~
registro,
ficando outros candidatos impedidos de fazer

decorrentes.

rIr -

I

ao candidato que,

social ou profis,s;ional,

seja identificado por um dado nome

observado o disposto na parte final do inciso anteriC"r;

!'~comende

Justiça

Eleitoral

cheguem a
utilizados;

acordo

dois

notificara

sobre

incisos

para

que,

dois

em

respectivos

os

anteriores,
nomes

a

no

-

caso

~nciso

do

anterior,
registro,

2°

A

-

Justiça

dias,

prazos ali

Art.

havendo

exigir

16

-

do

quando seu

puder confundir o

llSO

eleitor.
Ao decidir sobre

3° -

§

Justiça Eleitoral publicará,

os

números

05

pedidos de registro, a

obriqatoriamente,

variaç!.o de

eleição

nome

coincidente

majoritária,

salvo

com nome

para

exercendo mandato eletivo ou o

de

candidato

candidato

que

esteja

tenha exercido nos óltimós

até trinta dias antes da eleicão, as seguintes relações para

'=

ao

primeira,

ordenada

a

candidato,

à

sua

nessa

legenda

hipótese,

na

o

eleicão

direito

de

atribuido na eleicão anterior

para o mesmo cargo.
2° - Os candidatos de coligacões, nas eleicões

§

majoritárias,

seráo registrados com o número da legenda de

seu partido,

e, nas eleições proporcionais,

serào inscritos

com o número da série do respectivo partido.

DASCÉDULASELEITORMS
Art.

17

regulamentadas

-

por

cédulas oficiais para as

As

esta

lei

serão

eleicões

confeccionadas

modelo aprovado p~la Justica Eleitoral,

que as

segundo

imprimirá,

com exclusividade, para distribuicão às Mesas Receptoras. A
impressão

serã

feita

em papel

branco

e

parte

esquerda

opaco,

com tipos

uniformes de letras.
1°

§

serem utilizadas na votacão e na· apuracão:
a

disciplinará.

partidos fica assegurado o direito de

manter o número que lhe foi

a

eleição com o nome coincidente.
§ 5° - A Justiça Eleitoral organizará e publicará,

-

Eleitoral

as variações

quatro anos, ou que, nesse mesmo prazo, tenha concorrido em

I

alterando-se os

6S,

de seus candidatos no processo

atribuidos

de nome deferidas aos candidatos.
§ 4° - A Justica Eleitoral indeferirá todo pedido
de

Justica

A

l° - Aos

§

manter

candidato prova de que é conhecido por determinada opção de
nome que tenha indicado,

forma,

eleitoral.

observada a

poderá

de qualquer

fixados para 72 horas.

anterior,

Eleitoral

até'" data da

2° - A apreciê'cào do pedido de cancelamento do

§

ordem de preferência ali definida.
§

do

seu nome ao safrágio do eleitor.

a Justica Eleitoral registrará cada candidato com o

nome por ele indicado no pedido de

termos

obedecidas as normas

registro obedecera ao previsto no art.

a

serem

não

requerer,

for expulso do partido,

-

identificação dos partidos e

V

acordo,

os

dos

O partido pode

inscrito por outro partido ou,

IV - Tratando-se de candidatos cuja hornonimia nào
regras

nos

11 - apóie ou faca propaganda de candidato a cargo

eletivo

pelas

poderão,

estatutárias; ou

pela sua vida politica,

que tenha indicado, sera deferido o registro com esse nome,

resolva

1° -

§

estes

anular ~J.s decisões e os atos delas

eleição, o cancelamento do registro do candidato que:

propagand'a com esse mesmo nome;

se
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A

da

cédula

deverá

corresponder à eleição para Prefeito, e a direita, à eleicão

por

partidos,

terá

lista dos respectivos candidatos em ordem numérica,
duas variações de nome correspondentes a cada um,

a

para Vereadores.

com as

na órdem

Os candidatos à eleicão majoritária serào

2° -

§

identificados

pelo

nome

indicado,

fotografia,

número

e

escolhida pelo candidato;

legenda do respectivo partido e deverão figurar na cédula n~

11 - a segunda, com indice onomástico em ordem
alfabétic~, nela constando o nome completo de cada candidato

ordem determinada por sorteio.

e

cada

variação

de. nome,

também

em

ordem

alfabética,

seguidos da réspectiva legenda e número.
Art.

14

t:

-

facultado

ao

§

renunciar ou falecer

registro

ou,

ainda,

após

o

A

indicacão do

nome

a

que

se

refere

o

coligação

vu

termo

final

tiver' seu registro

que

-

observado o disposto na parte final do caput do art. 13.

partldo

substituir candidato que venha a ser considerado inelegivel,
que

3°

parágrafo" anterior deverá ser feita no pedido de regístro,

do prazo do
indeferido ou

cancelado.

§

4°

proporcional,

-

Para as

a

cédula

eleicões
terá

realizadas pelo sistema

espaco

para

que

o

escreva o nome ou o número do candidato escolhido,

eleitor
ou da

legenda do partido de sua preferência.
S 1° -

estabelecida

no

sub.l5tituido,

A escolha do subsêituto far-se-á na forma

estatuto

devendo

do

o

partido

registro

a

que

ser

pertencer

o

§

disposto no

5°
§

As el~icões em segundo turno, aplica-se o

-

2° deste artigo.

necessariamente

requerido em até dez dias contados do fato que deu origem à
substi tuiçio.
§

DO SISTEMA ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO E APURAÇÃO
2° - Tratando-se de eleicões majoritárias, se o

candidato for de coligacão, a substituicAo deverá ser feita
por

decisão

municipais

da
de

maioria

direç!.o

absoluta

dos

dos

partidos

membros
coligados,

dos

órgãos

podendo

o

substituto Ber filiado a qualquer. partido dela integrante,
desde que o partido ao qual pertencia o substituldo remmcie
ao direi to de prefer6ncia.

S 3° - Nas eleicões proporcionais, a substituicão
56 se efetivará se o novo pedido, com a observincia de todas
as formalidades

exigidas para o

registro,

for apresentado

Art. 18 - O Tribunal Superior Eleitoral poderá
autorizar os Tribunais Regionais a utilizar, em uma ou mais
Zonas Eleitorais,
o
sistema eletrôníco de votação e
apuração.
§

15

-

Se

o

ôrgão

§

se

opuser,

na

escolha de candidatos ou na deliberacão sobre co1.igacões, às
diretrizes

legi timamente

estabelecidas

pelos

órgãos

2°

-

Ao

autorizar

a

votacão

eletrônica,

o

de cédula.
§

municipal

A autorizacão poderá se referir apenas à

-

Tribunal Superior Eleitoral disporá sobre a dispensa do uso

até sessenta dias antes do pleito.
Art.

1°

apuração.

autorizar,

3°

O

Tribunal

excepcionalmente,

de votação e apuração,
peculiaridades locais.

Superior

Eleitoral

poderá

mais ~e um sistema eletrônico

observadas

as

condicões

e

as

§

4 o - A votação eletrOnica será fel ta no número

pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais e

eto candidato ou da legenda parti.dáría, devendo o nome do
candidato e do partido, ou da legenda partidária, conforme

delegados.

for o caso, aparecer no painel da mâquina utilizada para a
votação.

parte

§

5°

-

deverá aparecer,
candidato.

Na

votacão

também,

no

para

a

eleicão majoritária,

painel,

a

fotografia

do

§ 6° - Na votação para Vereador, ~erào computadas
para a legenda partidária os votos em que não seja passivel.

.a ..

id~ntificação

do

candidato,

desde

que

o

número

·ldeÍitific~dor.. do partido seja digitado de forma correta.
§

-. A máquina de votar imprimirá cada voto,

7°

e a possibilidade
posterior para efeito de rec::ontagem.
assegurado

o

sigilo

de

conferência

os mesmos dados alimentadores do sistema oficial de apuracão
e totalização.
Art. 20 - No mínimo 120 dias antes das e1eicões, o
Tribunal Superior Eleitoral expedirá, ouvidos 05 partidos
politicos, as instruções necessárias â utilização do sistema
eletrônico de votação e apuracão, garantindo aos partj.dos o
acesso aos programas de computador a serem utilizados.
Parágrafo único - Nas Seções em qu~ for adotado o
sistema eletrônico de vatacão,
somente poderão votar
eleit'ores cujos nomes estiverem nelas incluidos, não se
aplicando· a ressalva do art. 148, § 10, da Lei n° 4.737, de
15 de julho de 1965.

DA FISCALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES

Art. 21 - Da nomeação da Mesa Receptora, poderá
qualquer partido reclamar, ao Juiz Eleitoral, no prazo de

cinco dias, devendo a decisão ser proferida em 48 horas.
§ 1° - Da decisão do Juiz Eleitoral caberá reçurso
para o Tribunal Regional, interposto dentro de tris dias,
devendo ser resolvido em igual prazo. tv
§
2° - Não podem ser nomeados
mesários '::>s menores de dezoito anos.

presidentes

e

Art. 22 - ~ vedada a participacão, na mesma Mesa,
Turma ou Junta Apuradora, de parentes, em qualquer grau, ou
de servidores de uma mesma repartição pública ou empresa
privada.
Art. 23 - A escolha de fiscais e delegados, pelos
partidos ou coligações, não pode rã recair em menor de
dezoito anos ou em quem, por nomeação do Juiz Eleitoral, já
faça parte de Mesa Receptora.
§ 1
O fiscal pode rã ser nomeado para fiscalizar
mais de uma Seção Eleitoral, no mesmo local de votação,
mesmo sendo eleitor de outra Zona Eleitoral, poré.m seu voto
será admitido Ilomente na Seção de sua inscricão.
-

2 o ... As credenciais de fiscais e delegados serào
expedidas, , exclusivamente, pelos partidos ou coligações e
nAo necessitam de visto do Juiz Eleitoral.
§

Q

em

Art. 24
ações

determinado

- Aos juiZes que sejam ou tenham sido
judiciais que envolvam candidatos de

municipio

às

elei.cões

.

de

1996

é

vedado

participar de qualquer das fases do processo eleitoral nos
pleitos real~zados no mesmo município.
Art. 25
Os
partidos e coligações poderão
fiscalizar todas as fases do processo de votacão e apuracão
das eleições, inclusl.ve o preenchimento do Boletim de Urna e
o processamento eletrônico da totalizacão dos r,esultados,
sendo-lhes garantido o acesso antecipado aos programas de
computador a serem utilizados na apuracão.
§ 10 - Os fiscais e delegados dos partidos e
coligações serão posicionados a uma distãncia não superior a I

Art. 19 - O sistema eletrônico adotado assegurará
o sigilo do voto e a sua i.nviolabilidade, garantida aos
partidos politicos e aos candidatos ampla fiscalizacão.
Parágrafo único - Os partidos concorrentes ao
pleito poder~o constituir sistema próprio de fiscalização,
apuração
e
totalizacão
dos
resultados,
contratando,
inclusive,
empresas
de
.auditori?
de
sis~êmas,
que,
credenciadas
junto
à
Justica
Eleitoral,
receber30,
previamente, os programas de comput'ador e, simultaneamente,

Q
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S 3
Para efeito do disposto no parágrafo
anterior, o presidente do partido ou o representante da.
coligaçAo deverá registrar na Justiça Elei tora1 o nome das

um" metro da Mesa Apuradora, de modo que possam observar
diretament.e a abertura de urna, a abertura e contagem das
cédulas e o preênchimento do boletim.
§ 2° - Os trabalhos de apuracào nao poderão ser
J:'ealizados sem que seja dado curnpr~menta ao disposto no
parágrafo anterior,
sujeitos os responsáveis às penas
previstas no art. 347 do C6d1.go Eleitoral.
§ 3~ - O não atendimento
ensej. a impuqnacão do resultado
apreserttada antes de sua abertura.

ao

da

disposto no
urna,
desde

§

10
que

§
4° - No prazo de 72 horas, a contar do
conhQcimento dos programas de computador a que se refere o

parágrafo único do art. 19, o partido ou coligação poderá
apresentar impugnaçâo fundamentada â Justica Eleitoral.
Art. 26 - Os órgãos encarregados do processamento
eletrônico .de dados são obrigados a fornecer aos partidos ou
coligações, no mtuuno momento da entrega ao Jiiiz encarregado,
cópias dos dados, do processamento parcial de cada dia,
contidos em meio magnético.
Art. 27 - a Boletim de Urna, cujo modelo será
aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, conterá impressos
os nomes e os números dos candidatos concorrentes.
§ 10: O Juiz Presidente da Junta Eleitoral é
obrigado a entregar cópia do Boletim de Urna aos partidos e
coligações concorrentes ao pleito; não o fazendo, incorrerá
na pena prevista no art. 310 da Lei nO 4.737, de 15 de julho
de 1965, aplicada cumulativamente.

§

2° -

A traI).scricão dos resultados apurados no

boletim deverá ser feita na presenca de fiscais, delegados e
advogados dos partidos e coligações, os quais, ao final do
preenchimento do boletim, receberão, imediatamente, exemplar
idêntico, expedido pela Junta Eleitoral.
§ 30 - O rascunho, denominado borrão, ou qualquer
outro tipo de anotaçã.o fora dos formulários adotados pela
Justiça Eleitoral, utilizados pelo Juiz oU qualquer membro}

da" Junta Apuradora, não poderão servir de consulta ou prova.
posterior" à apuraçào pf:rante a Junta totalizadora dos votos.
Art. 28 - Aplicam-se as seguintes dJ.spos~cões
sobre recontagem de votos às e1eicões em que não seja
utilizado o sistema eletrônico de votacão e apuracão:
r - nas 48 horas sequ~ntes â divulgacão dos dados
da totalização dos votos do Mun~cipio, poderào 05 partidos
pollticos, independentemente de prévia impugnacão, requerer,
fundamentadamente, a recontagem de votos de urna determinada
seção ou Zona Elei toral;
rr - sendo o pedido formulado conjuntamente pela
maioria

dos

partidos

partícipantes

do

pleito

e

com

representação
na
Càmara
dos
Deputados,
considerados
individualmente, quer sejam coligados ou não, o deferi~ento
será automático
a recontagem pela Junta Apuradora
efetivar-se-á no praz.o má>timo de 4B horas;

111 -
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será,

também,

assegurada a recontaqem dos

votos, na forma do inciso anterior, quando, na fundamentação
do recurso, ficar evidenciada a atribuicão de votos a
candídato~ inexistentes,' o não fechamento da contabilidade
da Urna, bem como a apresentação de totais de votos nulos,
brancos ou válidos destoantes da média geral 'verificada nas
demais Seções do mesmo município ou Zona Eleitoral;
IV
nos casos não enquadrados nos incisos
anteriores, caberá à Junta Apuradora, por maioria dos votos,
decidir sobre o recurso.
Art. 29 - Cumpre aos partidos e coligações, por
seus fiscais e delegados deVidamente credenciados, e aos
candidatos, proceder à instrução dos recursos interpostos
contra a apuração, juntando, para tanto, côpià do boletim
relativo à urna impuqnada.
Parágrafo
único
Na
hipótese de
surgirem
obstáculos à obtenção do boletim, caberá ao recorrente
requerer, mediante a indicação dos números da Zona e da
SecA0 Eleitoral, e o nome
da unidade da federação, que o

.6rgAo da Justiça Eleitoral perante o qual foi interposto o
recurso ínstrua-o mediante a anexacão do respectivo Boletim
de Urna.
Art. 30 - A impugnacão nao recebida pela Junta
Apuradora pode
ser apresentada
ao
Tribunal
Regional
Eleitoral,
em quarenta e oito horas,
acompanhada de
declaração de duas testemunhas.
Parágrafo único - O Tribunal decidirá sobre o
recebimento em 48 horas, publicando o acórdAo na própria
se.sl.o de julgamento • transmitindo imediatamente à Junta,
via telex ou fax, o inteiro teor da decis,}o e da irnpugnaçAo.
Art. 31 - O Presidente de Junta Eleitoral que.
deixar de receber ou mencionar, nas atas de apuração,
protestos, ou ainda, que impedir o exercicio de fiscalizaclo
pelos partidos ou coligacóes, devera ser imediatamente
afastado, alem de respolider pe~ crimes previstos no Código
Eleitoral.
Art. 32 - Nos muníciploS com mais de uma Zona.
Eleitoral, a apuração das urnas correspondentes a cada uma
será realizada em locais distintos.

DA ARRECADAÇÃO E DA APliCAÇÃO DE RECURSOS
NAS CAMPANHAS ELEITORAIS
Art. 33 - As despesas da campanha eleitoral serão
realizadas sob a responsabilidade dos partidos, ou de seus
candidatos, e por eles pagas.
Art. 34 - Juntamente com o pedido de registro de
seus candidatos, os partidos e coligações' comunicariio à
Justiça Eleitora.l os
valores máximos de gastos que
despenderâo, por
candidatura
em
cada
eleicão
que
concorrerem.
Parágrafo ,único - Tratando-se de coligacào,
valores máximos de gastos deverão ser iguais para
candidatos de cada partido que as integra •

.Jr

os
os

Art. 35 - Até cinco dias úteis após a escolha de
seus candidatos em convencão, o partido constituirá com~ tês
financeiros, com. a finalidade de arrecadar recursos e
aplicA-los nas campanhas eleitorais.
§ 1 ° - A cada munic1pio em que o partido concorrer
com candidato próprio, corresponderá um comi tê financeiro,
independentemente do comitê
financeiro
estadual,
cuja
constituiçào é facultada ao partido.
S 2° - Os comitês financeiros serão registrados
nos 6rqlo& da Justiça Eleitoral aos quais compete fazer o
reqistro dos candidatos.
§ 3° - A abertura de contas bancárias especificas
para registrar todo o movimento financeiro da campanha é

facultada a qualquer candidato e obrigatória para o partido
e para os candidatos a Prefeito e, nos municipios com mais
de 50 mil eleitores, para os candid~tos a vereador.
§
4°
O c.andidato a
cargo eletivo fará,
diretamente ou por intermêdio de pesso·a por ele deSignada, a
administração financeira de sua própria campanha, utilizando
recursos que lhe sejam repassados .pelos comitês, inclusive
os relativos à cota do Fundo Partidário, recursos próprios
ou doações de pessoas físicas ou juridicas.
§ 50 - O candidato é o único responsável pela
veracidade
das
informacões
financeiras
e
contábeis
referentes à sua campanha, devendo ass-inar a respectiva
prestaçâo de contas SOZinho ou, se for o caso, em conjunto
com a pessoa que tenha designado para essa tarefa.
S 6° - A prestacão de contas dos candidatos e
financeiros deve ser feita de acordo com plano de
contas
simplific:ado
elaborado
pelo
Tribunal
Superior
Eleitoral.
comit~s

S 7° - A prestaçio de contas à Justica Eleitoral
será sempre feita por intermédio do comitê financeiro
e
assinada pelo presidente do partido.

%.

,
S 8° - Nos municípios de até dez mil eleitores, o
partido poderá acordar 'com os seus candidatos a adocAo de
sistema único de prestação de contas.
S 9° - 05 bancos acataria, obrigatoriamente, o
pedido para abertura de conta de qualquer partido ou
candidato escolhido em convençlo, destinada à movimentacão
financeira da campanha, sendo-lhes vedado condicioná-la a
dep6ai to lninimo.
'Art. 36 - A partir da constituicão dos comit~5
financeiros, as pessoas f1sicas e jur1dicas poderio fazer
doações em dinheiro, ou estimáveis· em dinheiro, a partido ou
a candidato, para as campanhas e~eitorais.
S 10 - As doacOes e contribuicOes de que trata
este artigo fic"," limitadas:
I - no caso de pessoa f1sica, a dez por cento dos
rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleiclo;
11 - no caso em que o candidato utilize recursos
pr6prios, ao valor mAximo de gastos estabelecido pelo seu
partido ou coliqaçlo;
111 - no caso de pessoa juridica, a um por cento
da receita operacional bruta do ano anterior à eleiçl.o.
S 2° - Os' percentuais de 'que trata.Il\ oe: incisos I e
111 do paráqrafo anterior poderio ser excedidos, desde que
iSs contribuições e doações nlo sejam s~periores a setenta
lÍli.l UFIR e tr,zentas mil UFIR, reapectiv8lIIente.
S 3°
As
doacOes e contribuições
serlo
convertidas em UFIR, pelo valor desta no mis em que
ocorrerem.
S 4· - Ec qualquer das hip6teses deste artigo, a
contribuiçlo de pessoa juridica a todos os candidatos de
determinada circunscricAo eleitoral nAo podera exceder de
dois por cento da receita de impostos arrecadados pelo
Municipio no ano. anterior ao da eleiçlo.
S S· - Toda doaçlo a· candidato especifico ou a
partido dever' ser feita mediante recibo, ema formul"rio J
imÍ?resso elll "rie. pr6pria para cada partido, segundo modelo
aprovado pelio Justica Eleitoral.
Art. 37 - t vedado, a partido e candidato, receber
direta ou indiretamente d<:acão ~m ':!.l=1nel::'') ou ~stimáve.l em
dinheiro, lnclusive através .j,: p'.lbl L-::.dade d,,: qualquer
espécie, procedente de:
I - entidade ou governo estrangeiro:
II
órgào da admlnistracào publica direta,
indireta ou fundacão instituida em virtude de lei ou mantida
com reCUrsos provenientes do Poder publico, ressalvado o
Fundo Partidário;
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-

IV condição

entidade de dlreito prl.v-9.do que receba,

na

reC1.lrsos

de

de

beneficl.ária,

provenlsntes

com

rIr -

relação

dos

doadores,

pessoas

a

flsicas

Parágrafo único -

em julgado da decisão sobre suas con.tas, os candidatos e

VI - entl.dade de classe ou 51nd1.cal;

partidos conservarão

VII

-

jurídica

pessoa

sem

fI.ns

lucrativos

Art.
como tais,

38

-

que

São consl.derados

gastos

e,

eleltorais

confecção

de

material

lmpresso

de

11 -

propaganda e publicidade dtreta oU indireta,
de

divulgaçào,

destinada

a

conquistar

votos;
lI! - aluguel de locals para a promocào de atos de

despesas

com transporte

ou ,deslocamento

de

pessoal a serviço das candidaturas;
V - correspondêncl.a e despesas postais;
-

e

instalacão

funclonarnento

de

e

coml.tês

serviços necessários às eleicões;
VII

-

valores

os

montagem e

operacão de

carros

de som,

de

de contas

e

declarados

pelo

comitê conferem com

televisão

informacões

forma a

contida.s

nas

apresentar demonstrativo
candidatos;

05

III - encaminhar à Justié::a Eleitoral o conj1p1to,
das prestações de contas dos oandidatos e do próprio comitê,
de

forma

e

ordenada
assim

que

como

permita

fácil

identificacão

compreens40
de

das

documentos

e

transações efetuadas.
Art. 45 - Examinando a
Justiça Eleitoral,
conhecendo-as,
regularid,ade·.

de contas, a
sobre ,a sua

prestação
decidirá

§
1" - A decisão que julgar as contas será
publicada, em sessão, até três dias an·tes da diplomacão.

2

§

producão de proqramas de rádio,

as

de

consolidado das campanhas de todos

propaganda e assemelhados;
VIII -

se

resumir

II

informações,

campanha. eleitoral;

VI

receber as prestacões

verificar

I -

prestaçoes de contas,

meio

IV -

Ao

-

candidato corno tendo sido recebidos do

qualquer:

natureza e tamanho;
qualquer

44

seus próprios registros financeiros e contábeis;

referentes a:
-

Art.

Ol!

a documentacão a elas concernente.

demais informações dos candidatos, deverá o comitê:

sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
I

e

Até cinco anos após o trã.nsi to

V - entidade declarada 'ie utilidade pUblica:

receba recursos do exterior.

por

recebidos,

cheques

juridicas.

contribuição compu!sórl.a em vIrtude de dlZposicão lega.!;

05

dos

indicação dos respectivos números, valores e emitentes;

público;

lei,

relacão

II

s~rV1CO

conces51.onárl.o ou perIllls3icnarlQ de

Outubro de 1995

a

0

Meros erros formais e matêriais que venham

-

ser corrigidos não autoriza.m a

rejeição das contas

e

a

cominação de sanção a candidato ou partido .....

ou video;
IX

confeccão,

~

aqul.slcão

dl.stribuicào

x

realizacão

pesqulsas

de

..

de

Art.

46

posterio';ente

camisetas, chaveiros e outros brl.ndes de campanha;
testes

oU

pré-elei torais;
XI - aluguel de bens particula.res para veiculacão,

realizacão

EleJ.toral

do

pleito,

diretamente,

às

instituicões

financeiras,

comprovantes

de

movimentacão

financeira

comitês
ainda,

por qualquer meio, de propaganda eleitoral.

Justica

A

â

e

dos

candidatos,

referentes

poderá,

requl.sitar,
contas

campanha,

â

e

extratos

05

das

dos

podendo,

ordenar diligências necessárias à complementacão elas

informações ou saneamento das irregularidades encontradas.
Art. 47 - Se, ao final da campanha, ocorrer sobra

Art. 39 - Qualquer cidadão pode realizar, em apoio
a candidato de sua preferência,

gastos atê 200 UFIR,

não

de

recursos

financeiros,

esta

deve

ser

declarada

na

prestação de contas e permanecerá depositada na respectiva

sujeitos a contabilizacão, desde que não sejam reembolsados.

conta bancâ;:ia até o fim do prazo de impugnação.
Art.
eletivo

não

40

-

poderão

Os

candidatos

ser~Jicos

utilizar

pelas Casas
propaqand3.

Legislativas para a

utilizacào

de

ele~toral,

materiais

e

de

grâf~cos

confeccão de

sendo-lhes,

cons~gnadas,

prerrogativas

detentores

Parágrafo único - Após julgados todos os recursos,

c',lsteados

as sobras referidas no caput serào entregues ao partido ou

impressos de

também,

servicos

mandato

que

vedada

a

excedam

as

coligação,
compõem.

neste cas~ para divisão entre os partidos que a

nos reglmentç·s e normas das Casas

DAS PESQUISAS ELEITORAIS

que integram.

Art.
Art.

41

O

candldato

financeiro de: seu partido,

apresentará

até o víqéslrno dia posterior à

realiz.ação d.as eleicões no Municipio,
dos

recursos

próprios

e

e

arrecadados

os

transferidos
houver.

oriundos

pelos

ao t' comitê

dos

do

a prestacão de contas

aplicados,

Funde

comitês

financeiros

único

As

incluidos

os

Partidário,

os

estaduais,

quando

48

-

A partir de

entidades ou em!,resas

que

2

de

abril

de

realizarem pesquisas

1996,

as

de opinião

pública relativas às eleições ou aos candidatos, .para serem
levadas ao conhecimento público,
junto

à

Justiça

divulqação de
r-elacionadas:

Eleitoral,

cada

são obrigadas a registrar,

cinco

até

pesquisa,

as

dias

informações

antes

a

'da

seguir

I - quem contratou a realização da pesquisa;

Parágrafo

-

contas

incorporadas às contas do comitê
previstos no artigo seguinte.

do

candidato

serAo
trabalho;

à
realização das eleições no Município, os comitês financeiros
enviarão . à
Justiça Elei tora.l as prestacões de contas
referentes às campanhas de cada uma das eleicões e de cada
um dos candidatos.

pesquisa;

42

Até

o

trigésimo

dia

para os

11

fins

Art.

financeiro,

posterior

I - os extratos das contas bancá.rias referentes à
movimentação, pelos comitês e pelos candidatos, dos recursos
financeiros
das

doações

dinheiro;

utilizados na
e

dos

gastos

campanh'a~

em

ou

dinheiro

05

ou

dados

contãbeis

estimáveis

em

valor e

origem dos

recursos despendidos no

111 -

a metodologia e o periodo de 'realização da

IV

o

-

plano

amostraI

e

ponderacão

refere a sexo, ·idade, grau de instrução,
área fisica de realizacão do trabalho;

no que

se

nivel econômico e

V - o intervalo de confianca e a margem de erro;
VI

Art. 43 - Acompanharão a prestacão de contas:

-

-

o

nome

de

quem

pagou

pela

realização

do

trabalho;
VII - o sistema interno de controle e verificação,
conferên;ia e fiscalizacão da coleta de dados e do trabalho
de campo;
VIII - o questionário completo aplicado.

10 -

§

informacões

a

se .refere

capital.s,

Tribunais

este

artigo,

devem ser feitos,

Regionais

relativas

às

e,

nos

permissão

local

de

costume,

a

di::>posicão

dos

pleito,

que

aviso

se

comunicando

refere

ou

partidos

este

o

artigo,

coligacões

registro

das

colocando-as

à

candidatos

ao

com

que a elas terilo livre acesso pelo prazo de trinta

caput,

as

Imediatamente após o registro referido no

empresas

ou

entidades

referidas

51

ou

disposto

neste

artigo
bem

-

Nos bens cujo

concessào

do

uso dependa de cessão,

Poder

Público,

ou

que

a

ele

1° - A violação do disposto no caput SUjeita os

§

responsáveis às penas do art. 334 da Lei nO 4.737, de 15 de
julho de 1965, e a multa de 1.000 a 10.000 UFIR.

20

§

3° -

do

inscrição a tinta e a veiculaçào de propaganda.

dias.
§

violacão

pertençam, bem como nos de uso comum, .é vedada a pichacão e

ti 2° - A Justica Eleitoral afixara, imediatamente,

informações

Art.

demais

municipios, nos juizos eleitorais respectivos.

no

A

-

sujeitará o responsável pela divulgacão da propaganda,
como o beneficiário, a multa de 10.000 a 20.000 UFIR.

a cada pesquisa,

Eleitorais,

20

§

A juntada de documentos e o registro das

que

eleições nas
nos
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colocarão

Em bens particulares é livre, independendo

-

da obtenção de licença municipal e de autor!zação da Ju~tica
Eleitorai, a veiculação de propaganda eleitoral por meio de

disposição dos partidos ou coligacões que possuam candidatos

fixação de fa.ixas, placas, cartazes, pinturas ou inscricões,

reqístrados para as eleições a que se .refere a pesquisa, na

desde que haja permissão do detentor de sua posse.
Art.

sede do Municipio onde se situa o órgão da Justiça Eleitoral
perante o

qual

foi

registrada,

as

informações

e

demais

elementos ·atinentes a cada um dos resultados a publicar, em

de

meio magnético ou impresso, a critério do interessado.

volantes

S 4 ° - Os responsáveis pela empresa ou entidade de
pesquisa,

pelo

candidato

que

órgão

veiculador,

divulgarem

partido,

pesquisa

não

coligação

registrada

suj ei tos à pena cominada no art. 323 do Código Eleitoral e a

;>U

multa de 20.000 UFIR
5° -

os veiculos de comunicacão em geral
levantados

diretamente

no

vedada a divulgação de simulacões,
previsões de
base

resultados

naqueles dados

e

fic?rào limitados aos

junto

aos

ainda que

da

obtencão

entrevistados,
realizados

coml

em padrões

técn~cos

normatizados

partidos,

mediante

requerimento

e

aceítos.

de

licenca

eleitoral

outros

pela

impressos,

distribuicão
devendo

ser

de

folhetos,

editados

sob

a

responsabilidade de partido, coligação ou candidato.
Art.
propaganda

53

A

partidária ou

realizaçào

de

eleitoral,

em

qualquer
recinto

fechado, não depende de licença da policia.

horas

antes

garanta,

ato

de

aberto

ou

~

O candidato ou partido prômotor do ato fará

§ 10 -

de

sua

segundo a

realização,

a

prioridade do

fim

pelo menos 24

de

aviso,

que

o

esta

direito

lhe

contra

qualquer que, no mesmo dia, hora e lugar, pretenda celebrar
outro ato.

conjecturas, projeções e

futuros,

Independe

a devida comunicação à autoridade policial,

Na divulgac;:ào de pesquisas eleitorais,

horário gratuito e na imprensa, os partidos e coligações e
elementos

e

de valor igual ao contratado pela

realização da pesquisa, se este for superior.
§

propaganda

ou

estarão

52

municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação

2°

§

A

autoridade

providências necessárias
bem

policial

tomará

as

garantia da realizacão do

à

ato,

e de ser;iços públicos que possam ser afetados pelo evento.
Art.

Justiça

49

-

05

Eleitoral,

que

determinará

da legi.slaCào eleitoral não pode ser cerceado sob alegação

realização de diligência,

terão acesso ao sistema interno de
fiscalizacão

verificacão

e

da

coleta de

3° - O direito à propaganda exercido nos termos

§

imediatamente

controle,

do exercicio do poder de policia.

dados,

4o -

§

A distância mínima

referida no parágrafo

inclusive à identificação dos entrevistadores, das entidades

único do art. 244 da Lei n° 4.737, de 15 de julho de 1965,

que

será de duzentos metros.

derem

ao

conhecimento

relativas às eleições,
dad015

publicados,

pllblico

pesquisas

e poderão confrontar e
preservando-se

a

de

opinião

conferir. os

identidade

dos

10 - A

§

ou

5° - A realizacào de comícios será permitida no

§

horário

comprgendido

entre

as

oito

e

as

vinte

e

quatro

horas.

respondentes.
artigo

h

c~mo da normalidade possivel do funcionamento do tráfego

Art.

recusa ao cumprimento do disposto ne.ste

qualquer

ato

que

54

-

Será permitida

a

divulgação paga,

na

a

retardar,

impedir

ou

imprensa escrita, de propaganda eleitoral, no espaço máximo

dos

partidos,

tornará

vise

os

por edição, para cada candidato, partido ou coligação, de um

responsáveis pela entidade ou empresa de pesquisa suj ei tos à

oitavo de página de jornal padrão, e de um quarto de página

pena de detenção de seis meses a um ano e multa de 20.000

de revista ou tablóide.

dificultar

UFIR

ou

a

de

ação

fiscalizadora

valor

igual

ao

recebido

pela

realizacào

2°

A

único

A violacão

1-

do

disposto

comprovação

de

irregularidade

ou

dessemelhança entre os dados veiculados e aqueles aferidos
pela diligência do partido politico tornará

05

responsáveis

pela entidade ou

os

responsáveis

instituto de pesquisa e

bem como os partidos, coligações ou candidatos beneficiados,
a multa de 1.000 a 10.000 UFIR.

Art.

55

-

A propaganda

através

de

quadros

ap6s

parágrafo

aplicando-se ao infrator multa de LOOO a 10.000 UFIR.

veiculação

dos

sem

dados

prejuizo

corretos

no

da

obrigatoriedade

mesmo

espaco,

de

ou

painéis de publicidade ou outdoors somente será permitida

pelo órgão divulgador sujeitos às penalidades indicadas no
anterior,

neste

artigo sujeita os responsáveis pelos veiculas de divuigacão,

pesquisa, se este for .superior.
§

Parágrafo

da

a

realização

local,

1°

§

os

do

-

sorteio

relacionar

pontos

de acordo com o veiculo utilizado.

propaganda eleitoral,

que

empresas

As

horário, página, caracteres a outros elementos de destaque,

de

trata

de

disponiveis

este

publicidade

par~c

a

artigo,
deverão

veiculacão

em quantidade nã.<l inferior à

de

metade

do total dos espaços existentes no terr'i tório municipal.
§

anterior

DA PROPAGANDA ELEITORAL

pontos
Art.
permitida

após

50

coligação em convenção.
§

i. ° -

A

escolha

Jr

propaganda
do

eleitoral

candidato

pelo

somente
partido

é

ou

na semana anterior à escolha pelo

partido, de propaganda visando à indicacão de seu nome.

-

com maior
05

partidos

Os
ser
e

locais
menor

e

a

que

divididos

em

impacto

coligaçOes

se

refere

grupos
visual,

o

parágrafo

eqüitativos
tantos

concorrentes,

de

quantos

para

serem

sorteados e utilizados durante a propaganda eleitoral.
§

Ao postulante a candidatura a cargo eletivo

é permitida a realização,

forem

2o

deverão

3° - A relação dos locais, com a indicação dos

grupos, deverá ser entregue, pelas empresas de publicidade, ~
aos

Juizes

Eleitorais,

nos

municipios,

Regional Eleitoral, nas capitais, até

e

ao

Tribunal

5 de julho de 1996.

§

ap6s

o

4o

-

o

recebimento

sorteio será realizado em quinze dias
da

relacilo,

para

o

que

a

Justica

Eleitoral fará publicar, até 10 de julho de 1996, a relação

de

partidos

e

Outubro de 1995
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coligações

candidatos às el.eiCOes
§ 5° - Para

que

requereram

registro

de

4

efeito

do

sorteio,

a

coligação

é

equiparada a ~ partido, qualquer que seja o número de
partidos que a integoram.
S 6° - Após a realiz.açAo do sorteio, os partidos e
coligaçOes deverao comunicar, por escrito, às empresas, OS
per1odos· e a quantidade de quadros ou painéis que
utilizaria, doa qrupos a. que se refere o S 2 8 • Os que não
forem utilizados deveria ser redistribuldos entre os demais
concorrentes interessados,
fazendo-se novo sorteio,
se
necessário, a cada renovaçlo de painéi$.
S 7° - Os partidos' distribuirãoo, e.ntre seus
candi.datos, os espaços que~lhes couberem.

eláborarem o plano de rnidia previsto no § 4 0,
com base no
tempo de;"ido a ca.da um deles, garantida a participacao
proporcional nos horários de maior e menor audl'ncia, e
tarobém. para compatibilizar os interesses manifestados pelos
partidos nos termos do art. 5a~
S 6°
Da negociacão referida no parágrafo
anterior, resultará termo de acordo entre as emissora! e os
candidateIS, quo :servirá pa.ra todos os fins de qarantia de
di"eito.

S 7· - Havendo segundo turno, o tempo destinado ao
horário qratui to previsto neste artigo ficará
reduzido á
metade e será dividido igualmente entre os candidatos, nOs
quinze dias anteriores i antevéepera da eleicAo, inclusive
aos dominqos.
S 8· - As emissoras e os partidos ou coligações
acordarlo, em. cada caso, sobre a sistemática. da entrega das
qravacõe15 em. meios maqnéticos, obedecida a anteced6ncia
minima de três horas do horário previsto para o inicio da
transmisslo, no caeo dos horários de trinta minutos, e de
Art. 56 - A p"opaqanda eleitonl, no "ádio e na
doze h.oras, no caso das mensagens de trinta. ou sessenta
talavislo, • J:est"ita ao horlJ:io gratuito definido nesta
segundos, sempre no local da qeracio dos proqrainas e
lei, vedada a veiculaç!o de propaganda paga.
mensagens.
S 1· - Durante os sessenta dias que antecederem a
S 9· - Veicular inserções em quantidade diferente
antev6l1per. do pleito, as emissoras de rádio reservaria,
daquelas a que os partidos e candidatos tenham direito, bem
para divulqar, eJll rede, a propaqanda eleitoral qratuita,
COIlO transgredir o que estabelece o art. 60, sujeita a
diaria.mente,. exceto aos dOlD.inqos, trinta minutos de sua
emissora As sançOes previstas nos SS 10 e 2° do art. 64.
proq~Ulaçlo, das sete horas As sete horas e trinta minutos;
S 10 - As segundas, quartas e saxtas-!eiras o
outros trinta minutos , .das doze. horas
às doze horas e
horário definido nos SS 1° a 3° será destinado à divulgaçlo
trinta minutos; fi outros trinta minutos, das dezessete horas
das propostas partidárias ou de candidatos às Cimaras de
i . dlzes-set. horas fi trinta minutos.
Vereadores; às terças, quintas e sábados, aOs candidatos a
S 2· - No caso de pleito em que concorrerem apenas
Prefeito ti a Vice-Prefeito.
dois candidatos, a propaqanda ;'0 "ádio será de vinte
S 11 - t facultado aos partidos e cOliqações
ainutos, das sete horas às sete horas e vinte minutos; de
vinte .minutos;.1das· doze horas às doze horas e vi.nte minutoeHL utilizar, no todo ou em parte, o horário das sequndas,
quartas e sex.tas-feiras para a propaganda "dos candidatos a
• 8e outros vinte minutos, da.s dezessete horas às dezessete
Prefeito e a Vice-Prefeito.
hora. e ';inte minutos.

\I.

S 3· - Durante os· sessenta dias que antec.derem a
antevéspera do pleito, as emissoras de televisAo reservarlo,
para divulgai, em rede, a propaganda eleitoral gratuita,
diariaiaente, exceto aos domingos, trinta minutos de sua
proqramac;:lo, antre as treze horas e treze horas e trinta
DlÍnutos; e outros trinta minutos, entre as vinte horas e
trinta ainutos e as vinte e um'a horas.
f 4- - No •••-0 per1odo, as .mi•• or.a de televial.o
reservaria, ainda, trinta minutos diArios para a propaganda
eleitoral grat;uita, a serem utilizados em inserções de
trinta ou !Sessenta segundos, assinadas obrigatoriamente pelo
part:ido ou coliqaçio, e distribuidas proporcionalmente ao
lonqo da proqramac:lo veiculada entre as oito e as vinte e
quatro horas, inclusive aos sábados e domingos, obedecido o
seguinte:
I - dea:tlnaçlo exclusiva para a campanha dos
candidatos a Prefeito e a Vice-Prefeito e de sua legenda
partidAria ou das que cOlllPOnh.... sua coliqaçio, quando for o
C ••OI

I

11 - a distribuição levará em conta os blocos de
audiência entre as oito e as doze horas, as doze e as
dezoito horas, as dezoito e as vinte e urna hora.s, e as vinte
e uma e as vinte e quatro horas;
111 - nenhum ca.ndidato, partido ou coliqaçilo terá
direito a mais de dez inserções por dia;
IV - em cada intervalo da programação normal,
haverá apenas uma inserção de propaganda eleitoral;
V - se, da combinação dos incisos 111 e IV,
re!lultar tempo inferior a trinta minutos,
será este
reservado para os fins do disposto neste parágrafo.
S 5° - A partir do dia 8 de julho de 1996, a
Justiça Eleitoral convocará os candidatos que requereram
inscrição e a representaçAo das emissoras de televisAo para. ~

Art. 57 - A Justica Eleitoral distribuirá. cada um
dos peri~dos referidos no artigo anterior entre os partidos
e coligaçôes que tenham candidatos registrados, conforme se
trata.r de eleição majoritária ou proporcional, observado o
seguinte:
I - um quinto do tempo, igualitariamente entre os
partidos e coligações;
11 - quatro quintos do tempo, entre os partidos e
coligações,
proporcionalmente
ao
número
de
seus
rtZ:presentantes na Câmara dos Deputados!
III - quando concorrerem apenas dois candidatos à
eleição para Prefeito e Vice-Prefeito, o tempo será dividido
igualmente entre ele~.
§ 10 - Aos partidos cuj o tempo devido em qualquer
distribuição for knferior a um minuto diário,
será
asse.gurado o direit~ de acumulá-lo para utiliz.ação em tempo
equivalente.
§
2°
Deixando o candidato a Prefeito da
concorrer, por qualquer motivo, em qualquer etapa do pleito,
far-se-â nova distribuicão do tempo entre os candidatos
remanescentes.
Art. 58 - Não havendo emissora de televisão no
Municipio, os órgãos regionais de direção da maioria dos
partidos participantes do pleito poderao requerer à Justica
Eleitoral que reserve, dentre as geradoras de imagens que o
alcancem, aquela que deixará de formar rede ~ara transmitir
o programa gratuito dos candidatos do Munic1pio.
§ 10 - A Justiça Eleitoral, recebendo os pedido""
designará a emissora de maior audiência,
dentre a.s
geradoras, para transmitir o programa dos candidatos do
Munictpio-sede, e as demais, na ordem do eleitorado de cada
munic1pie por elas alcancado, até o limite das disponlveis."
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S
eleitoral,

2° - Nesse caso, na abertura do programa
cada uma das emissoras informará quais os j

l'Iluóic1pios cujos proqramas serão
emis!soras· que os transmitirIa.

transmitidos

e quais as

S 3" - O órq!o de direç!o- municipal de partido de

munic1pio contemplado com a geracão da programa de seus
candidatos poderá ceder parte do tempo de que dispuser a
candidatos do mesmo partido t de outros municípios.
S 4° - O disposto neste artigo aplica-se à.s
emissoras de rádio, nas mesmas condições.
Art. 59 - ~ emissora que deixar de cumprir as
dl.posiçO..s desta lei sobre propaganda ter' a tranamiss.lo de

sua programac!o normal suspensa por "Vinte e quatro horas,
por determinação da Justiça Eleitoral, à vista de reclamacão
de partido ou candidato, dobrando-se o periodo a cada
reincidência, sendo obrigada a transmítir a cada quinze
minutos mensagem informando que se encontra fora do ar por
ter desobedecido à lei eleitoral.
Art. 60
Em nenhuma hipótese e sob nenhum
pretexto serão admitidos cortes instantãneos ou qualquer
tipo de çensura prévia aos programas eleitorais.
Art. 61 - Dos programas de rádio e de televisão
destinados à propaganda eleitoral gratuita de cada partido,
poderá participar, em apoio aos candidatos deste, qualquer
cidad!o nào filiado a outra agremiação partidária, sendo
vedadas
a
participação
de
qualquer
pessoa
mediante
remuneraçAo e a veiculaçilo de propaganda que possa degradar
ou ridicularizar ca.ndidatas, ainda que de forma dissimulada.
Parágrafo único - No segundo turno da eleição para
Prefeito e Vice-Prefeito, será permitida, nos programas d~
que trata este artigo,
partidos,
desde
que
candidatos.
Art. 62
propaganda eleitoral

a participação de filiados a outros
formalizado o
apoio destes
aos

opinião

III - veicular propaganda politica ou difundir
favorável ou contrária a candidato, partido ou

coligação, ou seus órgãos ou representantes:
IV - dar tratamento privilegiado

candidatos a eleição majori târia e proporcional, assegurada
a
parti~ipac!o
de
todos
os
partidos
e
coligações
participantes do pleito, e observado o seguinte:

debates pode ser feita:
a)
em conjunto,

previstas no art. 323 do Código Elei toral e a muI ta de
10.000 a 20.000 UFIR, além da suspensão das transmissões da
emissora, conforme o disposto no art. 59.
S 2 o :- A reincidênc.i.a f implica a duplicação da
penalidade.
§ 3 0 - Incorre nas sancões deste artigo a emissora
que, nos sessenta dias que . antecederem a realizacão do
pleito, transmitir programa apresentado ou comentado por
•candidato ou divulgar nome de programa, ainda quando
preexistente, se coincidente com variação nominal adotada

por candidato.
Art. 65 - As reclamacOes ou representações contra
o não cumprimento das disposições legais relativas à
dirigidas
ao
Juiz
propaganda
eleitoral
deverão
ser
Eleitoral.

§ 1 ° - Quando a circunscriç.ão-a~~ mais de uma
Zona Eleitoral, o Tribunal Regional designará o Juiz que
deverá apreciar as reclamações ou representacões relativas à
propaganda.

estando

presentes

todos

os

celebrado

acordo

diverso

a decisão no prazo de 24 horas.
§ 3° - Sendo a ofensa praticada por candidato, a
notificação poderá ser feita ao partido ou coligação a que
pertença.
.,

Ir

organizados de modo a assegurar a presenca de, pelo menos,
três partidos concorrentes ao pleito, salvo quando este for
disputado por dois partidos.
Art. 63 - Os dispositivos desta lei aplicam-se,
às emissoras de televisão que operam em VHF e

UHF.

Art.

64 -

A partir de

1°

de

julho -de

1996,

é

vedado às emissoras, em sua programação normal e ·noticiário:
I - transmitir, ainda que' em forma de entrevista
jornal1.stica, imagens de realização de pesquisa ou qualquer
outro tipo de consulta popula.r de natureza eleitoral,
que seja possivel a identificação do entrevistado,

em
ou

manipulação de dados;
II - utilizar trucagem, montagem ou outro recurso
de video ou áudio, ou produzir ou veicular programa que
possa

degradar

coligação;

ou

40

§

de 24 ho~as,

-

Da decisão proferida cabe recurso, no prazo

assegurando-se ao recorrido o oferecimento de

contra-raZOes; em igual prazo.
§

5° - Os Tribunais julgarão o recurso no prazo de

ridicularizar

candidato,

§
6 c - Não sendo o feito julgado nos prazos
fixados, o pedido pode ser dirigido ao órgão superior,
juntando-sê
cópias
autênticas
onde
se
comprove
o
descumprimento dos prazos, devendo o julgamento ocorrer de

acordo com o rito aquí definido.

entre os

partidos interessados;
II - nas eleicões .proporcionais, os debates serão

igualmente,

2° - Recebida a reclamaç!o ou representação, o

§

Juiz notificará imediatamente o reclamado para, querendo,
apresentar defesa em 24 horas, devendo, após transcorrido

24 horas.

candidatos a um mesmo cargo eletivo:
b)
em.
grupos,
como
parte
de
programação
prev~amente estabelecida e divulgada pela emissora, devendo
.~' es~olha do .. dia e da ordem de fala. ser feita mediante
se. for

candidatos,

coligação, mesmo que de forma dissimulada.
§ 10 - A não observância do disposto neste artigo
sujeitará
o
responsável
pela
empresa
às
penalidades

I - nas eleicões majoritâ'rias, a apresentação dos

salvo

a

X

partidos ou coligacões;
V
veicular
ou
divulgar
filmes,
novelas,
minissértes ou qua.lquer outro programa que faça alusão ou
critica que prejudique candidato,
partido politico ou

este prazo, apresentada ou não a defesa, decidir e publicar
Iniependentemente da veiculacão de
gratuita no horário definido neste

artigo, é facultada a transmissão, por emissora
de
radiodifusão sonora e de Sons e imaqens, de debates entre

sorteio,
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partido

ou

Art.
convenção,

66 -

A partir da escolha de candidatos em

é assegurado o direit9 de resposta a candidato,

pat'tido ou coligação,
atingidos,
ainda que de forma
indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa,
difamatória, injuriosa ou sabidamente inveridica, difundidos
por qualquer veiculo de comunicação socíal.
§
lO - Sendo a ofensa veiculada pela imprensa
escrita, observar-se-á o seguinte:
I - o ofendido, ou seu representante legal, poderá
requerer o exercicio do direito de resposta ao Juiz
Elei toral~ instruindo o pedido com um exemplar da publicação
e o texto para resposta;
I I - a Justiça ~leitoral notificará imediatamente
o ofensor para defender-se em 48 horas, devendo a decisão
ser prolátada no prazo máXimo de três dias da data da
formulação do pedido;
III - deferido o pedido, a divulgação da. resposta
dar-se-á no mesmo veiculo,

espaço,

local, página,

tamanho,

caracteres e outros elementos de destaque usados. na ofensa, .

em até

horas

48

após

a

decisão,

ou,

por

S 10 - Os tribunais devem proferir suas decisões

solicitacão do

ofendido, no mesmo dia da semana em que foi divulgada a
ofensa, 'ainda que fora desse 'prazo, ou, tendo sido a ofensa.
publicada em veiculo com periodicidade de circulação maior

no prazo máximo de 24 horast

observando-se o disposto no

inciso I do

e 10

-

o

ofensor

deverá

comprovar

nos

autos

o

§

e nos §§ 6 0

)0

para a restituição do

tempo em caso de provímento do recurso.
§

11 -

Lei

nO

que 48 ~oras, na primeira vez em que circular; )(IV
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347

da

Sem prejuiz.o do crime tipificado no art.
4.737, -.1e

de

15

julho

dê

1965,

o

não

cumprimento da decisão, bem como a regular distribuição dos

cumprimento integral .ou em parte da decisão que conceder aJ

ex.mplares,

na

resposta sujeitará o infrator ao pagamento de multa de 5.000

No caso de ofensa veiculada na programaçào

a 15.000 UFIR, duplicado em caso de reincidência.
§ 12 - Aplica-se aos casos previstos neste artigo

quantidade

impressa,

raio

de

abrangência

distribuição e publicidade realizada.

20

§

-

nOnlal das emissoras de rádio ou de televisão,

deferida a

o disposto no

§ 6 0 do art.

65.

resposta, o ofen'dido utilizará, para sua defesa, tempo igual
DOS CRIMES ELEitORAIS

ao u.!~do pelo ofensor, nunca. inferior a um minuto, obedecido

o seguinte:

Art. 61 - Constitui crime eleitoral:
I - doar, direta ou indiretamente,

- o ofendido, ou seu representante legal, poderá
formular o pedido ao Juiz competente, devendo a decisão ser
prolatada improrroqavelmente em setenta e duas horas;
II - para os efeitos deste parágrafo, a Justiça
Eleitoral, à vista do pedido, deverá notificar imediatamente

o responsáyel pela emissora que realizou o programa, para
que entregue em vinte e quatro horas, sob as penas do art.
347 da Lei n° 4.737, de 15 de julho de 1965,

cópia da fita
da transmissão, que será devolvida após a decisão:
III - deferido o pedido, a resposta será dada em
até 48 horas após a decisão;
IV
o responsável pela emissora,
ao
ser
notificado pela Justiça Eleitoral ou informaéio por c6pia

a

partido,

co1igaçào ou candidato,
reCurso de valor superior ao
definido no art. 36, para aplicação em campanha eleitoral:
Pena: detençào de um a três meses e multa de 4.000
a 1.2.000 UFIR ou de valor igua.l ao do excesso
verificado, caso seja superior ao máximo aqui previsto:
II ... receber, direta ou indiretamente, recurso de

UFIR

valor superior ao definido pelo art. 36, para aplicação em
campanha eleitoral:
Pena: a me.sma da inciso I:
III - gastar recursos acima do valor estabelecido
pelo

partido

ou

coligaçào

para.

aplícacão

em

campanha

eleitoral:
Pena.: a mesma" do inciso I:
IV - divulgar fato que sabe inveridico, distorcer

protocolada que receber de reclamante, preservará a gravação
até a decisão final do processo.
§ 30 - Tratando-se de ofensa veiculada no horário'

ou manipular

eleitoral gratuito, será obedecido o seguinte:
I - o ofendido, ou seu representante legal, poderá
formular pedido para o exercicio do direito de resposta ao

influir na vontade do eleitor:
Pena - detenção de dois meses a um ano ou
pagamento de t1\ul t~ de 4.000 UfIR a 12.000 UFIR, agravada, se

juizo competente,
dentro de 24 horas do término da
transmissão:
II - em prazo não superior a 24 horas, será
notificado o ofensor para que exerça seu direito de defesa,
também em 24 horas, ap6s o que, no mesmo prazo, deverá ser

o crime é cometido pela imprensa, rádio ou televisão:
V - deixar o juiz. de declarar-se impedido nos
termos do § 3° do art. 14 da Lei nO 4.737, de 15 de julho de

proferida a decisão: \...,
III - o tempo da resposta, também não inferior a
um minut~, será deduzido do tempo reservado ao partido ou
coligação em cujo horário foi cometida a ofensa.
S 40
A resposta garantida por este a.rtigo
reportar-se-á, exclusivamente, ao ato ofensivo ..
§
50
Se o tempo reservado ao partido ou
coligação a que pertencer o ofensor for inferior a um
minuto, a resposta será levada ao ar tantas vezes quantas
sej am necessárias para a sua complementação.
S 6 0 - Deferido o pedido para resposta no programa
eleitoral
gratuito,
a
emissora
geradora
deverá
ser,
imediatamente, notificada da decisão, com indicação do
horário para veiculação da resposta.
S 7 t1 - O meio magnético contendo a resposta deverá
ser entregue, pelo ofendido, à emissora geradora, até trinta
e seis horas ap6s a ciência da decisão, devendo ser
transmi tida a resposta no programa. subseqüente do pa:ç-tido ou:
coliqação em cujo horário se praticou a ofensa.

.se a ofensa for produzida em dia e hora que
inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos
nos parágrafos anteriores, a resposta será diwlqada na
§ 8° -

forma que a Justiça Eleitoral definir, em termos previamente
aprovados, de modo a não ensejar tréplica, mesmo sendo nas
48 horas anteriores ao pleito.
§

9° - Da decisão sobre o exercicio do direito de

resposta cabe recurso às instancias superiores: em. 48 horas
da data de sua publicação, assegurado ao recorrido oferecer
contra-razOes em igual prazo.

informações

candidato ou sobre a

relativas

a

opinião pública,

partido,

coliqaçao,

com o objetivo de

1965,

Pena - detencão de até um ano e multa:
- reter titulo eleitoral ou comprovante

VI

alistamento

eleitoral

contra

a

vontade

do

eleitor

de
ou

alistando: ~
Pena - detencão de dois a seis meses ou multa:
.. VII - obter ou tentar obter, indevidamente, acesso
a sistema de tratamento automático de dados utilizado pelo

serviço eleitoral, a fim de alterar a apuraç~o ou contagem
de votos:

Pena - re.clusAo, de um a dois anos, e multa;
VIII - tentar desenvolver ou introduzir comando,
instrução ou programa de computador, capaz de destruir,
apagar,
eliminar,
alterar,
gravar ou transmitir dado,
instrução ou progrllma OU, provocar qu'alquer outro resultado
diverso do esperado em sistema de tratamento automático de
dados utilizado pelo serviço eleitoral:
Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa:
IX - distribuir,
no dia da eleicão, qualquer
espécie de propaganda politica, lnclusive volantes e outros
impressos, ou fazer funcionar postos de distribuicão ou de
entrega de material de propaganda:

Pena - muI ta:
X - exercer, no dia da eleição, qualquer forma de
aliciamento ou coação tendente a influir na vontade do
eleitor:
Pena - detenção de 1 a 3 meses;
1°
a lI"!:
§

incisos

-

Consideram-se

recursos para os

fins

dos

I - quantia em dinheiro, seja em moeda nacional ou
estrangeira:
11 - titulo representativo de valor mobiliário:
111
qualquer
mercadoria
que
tenha
valor

econômico:
IV
a
prestacAo,
gratuita
ou
por preço
significativamente inferior ao do mercado, de qualquer
serviço, ressalvada a oferta de mão-de-obra por pessoa
fisica;

v material;

a utilizacão

de

qualque::

equipamento

ou

.A-

VI - a difUSão de propaganda, por qualquer meio de
comunicacÃo, ou o pagamento das despesas necessárias à sua
produÇ':!o ou veiculação;
VII

a

cessão

de

imóvel,

temporária

ou,

,definitiva;
VIII - o pagamento de salário ou qualquer outra
forma de remuneração a empregado ou prestador de servico a
partido ou a candidato;

IX
o pagamento, a terceirosJ de quaisquer
despesas relativas às hipóteses previstas neste artigo.
S 2 0 - As penas indicadas nos incisos II e II! do

caput ser.lo aplicadas aos dirigentes partidários ou membros
de comitês de partidos ou coligações, se responsáveis pelo
ato delituoso.
S 3 lJ - O candidato, se responsável pelo crime,
está sujeito às penas indicadas neste artigo e ~. cassação do
reqistro de sua candidatura.
S 4° -
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Aplicam-se as penas previstas no inciso I

ao
presidente,
qerente,
diretor,
administrador
ou
equivalente responsável por pessoa juridica da qual se
oriqinem recursos nao autorizados por esta lei, destinadQs a
partidos, coliqacOes ou candidato.
Art. 68 - À pessoa juridica que contribuir de'
forma illcita com recursos para campanha eleitoral, será
aplicada multa de 10.000 a 20.000 UE"IR ou de valor igual .0
doado, se superior ao máximo previsto.
par~qrafo tlnico
- O valor da muI ta pode ser
aumentado' em até dez vezes, se o juiz considerar que, em
virtude da situaçAo econômica do infrator, é ineficaz a
cominada nesta lei.
Art. 69 - O descumprimento das regras relativas ao
financiamento de campanha caracteriza abuso do ' poder'
econômico.
'Art. 70 - A pessoa juridica que 'infringir o
disposto nesta lei ficará impedida de participar de'j

liéit~çõe15, públicas e de celebrax' contratos com o' póder '
público 'P~lo periodo de cinco anos, por determinacíó' da
Justiça Eleitoral, em processo em que seja assegurada ampla
defesa.
Art. 71 - Salvo disposicão em contrârio, no' 'casO'
de reincidência" as penas pecuniárias previstas nesta le±'
serão aplicadas em dobro., . - .

DISPOSIÇÕES FINAIS
"Art. 77-. - A repr~sentação de cada, partido. na,
CAmara dos Deputados, para os efeitos desta lei, será a
exi'!tente llIll 15 de dezemb,C? de ,1,995.
pará9ra~o 11nico -, ,Para, o .partido que .resultar de
fusAo o~ • .incorp?raClo ocorrida após a- data, mencionada no
caput, o, n\1m.ero ~e representantes corresponder! ao somatório
dos representantes que 05 partidos originários possuiam
naquela data.
Art.
73
Nenhum requerimento, de inscrição
eleitoral ou de t,ransfer~ncia será recebi4o, dentro dos 150
dias antllriores à, data da eleição.

S 10 -. No ano de 19~6 não será permitida a
transferência d~, eleitores de um municipio para outro do
mesmo Estado nem entre munic1pios lim1trofes pertencentes a

estados diferentes ~
S 2° - A transferência do domicilio eleitoral de
Prafeito, Vice-Prefeito e Vereador para outro munic1pio 56
pode ser deferida no curso de seu mandato se houver a
renl1ncia até um ano antes do pleito que deva realizar-se
para eleger os

se~s

sucessores.

Art. 74 - O Tribunal Regional Eleitoral deferirá
de plano o pedido de correição nas Zonas Eleitorais, se
!Solicitado até 5 de ab~il de 1996 e atendidas as seguintes
condições: \.

.
I.- quando instruido de prova da qual se verifique
que a média das transferências ocorr~das no ano em curso
seja dez por cento superior à média do ano anterior;
II - se a populacão entre dez e quinze anos do

territ6rio abranqido pela Zona Eleitoral para a qual se
requer a correiçAb, somada à de i.dade superior a setenta
anos, for inferior a cinqüent~ por cento do eleitorado;
III - se o pedido for subscrito pela maioria dos
partidos com ôrgios de direçAo na circunscrição para a qual
se requer a correi:;:io.
Art. 75 - Ao servidor público civil ou militar da
administraç~o direta ou indireta da· União, dos Estados, do
1)istrito Federal e dos Municipios.é qarantido, no periodo
compreendido entre 10 de junho e 31 de dezembro de 1996,
perm~necer na circunscriç,!o, do pleito e em .seu cargo ou
emprego, nlo podendo ser ex of'f'icio removido, transferido ou
exonerado, ou, ainda, ser· demitido sem justa causa ou
dispensado" ter suprimidas ou readpptadas vantagens, ou por
outros meios ter dificultado ,ou impedido seu exerci cio
funcional ou permanência na circunscrição do pleito •.
S 10 - 510 considerados nulos de pleno direito,
nlo gerando qua:l,pquer obrigações para a pessoa. juridica
interessada e nenhum direito para o s~rvidor, 05 atos
praticados sem observincia do disposto neste artiqo, bem
como ,aqueles que importarem ·nomear, contratar ou admitir
servidGres.
S 2 0 - Excetua-se do Ciisposto neste artiqo:
, ,'I - a nomeaçi1o dos aprovados em concurso póblico;
II
a nomeaçAo ou' exoneraçAo de cargos' em
calÚs15Ao e a designacl.o ou a dispensa de funç,Jo de
confiança;
111 -

do

Minist6rio

a nomeaçlo para carqo do Poder JudiciArio,
Póblico e dos 6rqAos de' assessoramento

superior vinculados à Presidência da República; j,
IV - a transferência ou remocio ex of'~icio de
POll'ciai; civis e militares e de agentes penitenciários.
S 3 8 - Os atos indicados no paráqrafo anterior
devem ser fundamentados, e seria publicados no Diário
Oficial dentro de 48 horas após a sua assinatura.

S 4° - o atraso na publicação do Diàrio Oficial,
relativo AOS quinze dias que antecedem. os prazos iniciais
previstos neste artiqoi implica a nulidade automática. dos
atoo! relati\lbs a pessoal nele inseridos, salvo se o atraso
for provocado por caso fortuito ou força maior.
Art.
76
Aos crim"es previstos nesta lei,
aplica-se o disposto nos arts. 287 e 355 a 364 da Lei n"
l.737, de 15 de julho de 1965.
Art.
77
Salvo disposicões especificas ea
contrário,
mencionadas
nesta
lei,
as
reclaJUçOes
ou
representações relativas ao seu descumprimento dev.. ser
dirigidas aos Tribunais Regionais Eleitorais; nas capitais,
e aos juizes eleitorais, nos demais Illunicipios.
~e

Art. 78 - O Tribunal Superior Eleitoral, Por ...io
instruçl.o, reduzir' os prazos previstos nesta lei para·'"

"exereleio do direito de resposta na imprensa, no rádio • na
televisAo, a fim de qarantir sua eficAcia nos cinco dias que
antecedem o pIeito.
Art. 79 - Os feitos eleitorais, no período entre o
regi.tro das candidaturas até, cinco dia. depois da
realizac:lo do segundo turno das eleiçOes, teria prioridade
para a participaçlo do llini.t6rio Póblico e do. juizes de
todas as· Justiças e instlncias, res5alvados os processos de
habea. corpu. e mandado de segurança, sendo defeso deixar de
cumprir qualquer prazo previsto nesta lei em razlo do
exercício das funções requlat'e$.
S 1° - O descumprimento do di.po.to neste artigo
importa em crime de re.ponsabilidade e anotaçlo funcional
para efeito de promoçlo na carreira.j.,

S 2- - Para a apuraçlo dos delitos eleitorais,
auxiliario
a
Justica
Eleitoral,
além
das
policias
judiciárias, o. 6rglo. da, receita federal, e.tadual· e
municipal, bell como os tribunais e 6rglos de contas" tendo
os feitos eleitorais prioridade sobre os demais.
Art. ao - Fica proibido ao. E.tado. e à l.!nilo
procederem a transterlncias voluntárias· de recursos "aoll
Ilunicipio. apó. o dia 30 de junho de 1996, ressalvado. os
destinados a cumprir acordo celebrado anteriormente para
execuc;:lo de obra ou ••rviço em. a.ndamento e com. cronoqr. .a
prefixado,
e dos destinados a atender situaçOes pe
emerg~ncia e calamidade póblicas.
S 1° - A Justiça Eleitoral, mediante representaçlo
de candidato, partido ou coliqa.çlo, determinar' a sustaçlo
das transferAncias e .. paralisaclo da obra ou servico
correspondente.
S 2° - A infraçlo do dispo.to neste artillo
caracteriza malversaçlo de recursos pllblicos e sujeita· os
responsáveis às pelnas da lei.
Art. a1 - O Tribunal Superior Eleitoral, ao fixar
a requlamentaçlo desta lei, procederà à atualizaçlo dos
valores da. multas, bem como publicarà o c6digo orçamentàrio
para o recolhimento dos respectivos valores ao Fundo
Partidário,
através
correspondente.
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do

Documento

de

Arrecadação

Art. 82 - No s:~urdo semestre do ano de 1996 não
será veiculada a propaganda partidária gratuita prevista em
lei.

• Art,· . 87
t . vedáda, aos'· candidato., partido.
poLiticos e
co'ligações,
a
utilização,
na propaqantla
o
eleitoral, de simbolos, frases ou imagens, 'a:ssociadas' ou
semelhantes- . às empregadas por' 6rgAo de' governo, empresa
pública ou sociedade de economia' mista.
.. Art. 88 _. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 89 - Revogam:...~e as disposições em contrário.
Sala das Sessões, em 14 de setembro de 1995.

- ANFoXG-Ml-PARECER N" 611, DE 1995-

Redação final das Emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nO
109, de 1995 (nO 180, de 1995, na Casa
de origem).

Estabelece
normas
para
a
realização da.r eleiçõe,r municipais de 3
de (lII/11hro de /996. e dá outras
providénclaso

Emenda n° 1

(Corresponde à emenda n" \04)
No art. 2° do projeto. modifique-se a redação do § 4° e
acrescente-se um § 5°:

"§ 4" Para o segundo turno, quslificar-se-â o m.is idoso, se
remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação.
§ 5° Se houver empate no segundo turno, de que trata o § 3° deste
artigo, será considerado eleito o candidato mais idoso. "

Art~
83 - No periodo compreendido entre 6 de
ago.sto e 3 de outubro de 1996, a Justiça Eleitoral, na forma

de iz:~tx:uções do Tribl,ma~ s~p~rior Eleitoral., requisitará
das, c~n~essoionárias d~. rádi,o 'eo televisão, para a divulgação
de seus comunicados e bole1;~ns. e instruções ao eleitorado,
até três mi~utos diários, que poderão ser somados e us'ados
em dia; 'e'spaç~dos. j; . o
. ,
O

Art. 84 - Até o dia 5 de maio de 1996, o Tribunal
todas as instruc~es que julgar
neces~ár:i.aos, .à exe~ução' desta' iei,.' ouvidos previameIl;te, em
aUdi~n7~~ púbLica, os delegados dos partidos partici,Pap.tes:
do pleito.
"
..

Emenda n02

(Corresponde à emenda n° 2)
Dê-se ao capUl do art. 4° a seguinte redação:

Art. 4" É mantida a legislação eleitoral, com as alterações
estabelecidas nesta Lei, nas eleições por ela disciplinada.

Su~~r'io~o"'Eleitoral expedirá

• o ~ -: ·.p.ará~rafo pnico 0:- ~ da ~omp~tência exclusiva do
Tribunal Superior Eleitorài a' e~pedição das J i~struç~es; od~
que trata este artigo.
Art. tiS -

8° 'da

Lei ~~

Nã~

4':737:

Emenda n° 3

(Corresponde à Emenda n" 3)
Dê-se ao captrt do art. 6° a seguinte redação:

Art. 6° Serão admitidas coligações se celebradas conjuntamente
para as eleições majoritárias e proporcional. e integradas pelos mesmos partidas. ou
se celebradas apenas para as eleições majoritárias.

se aplicará a °multa p~~vista no 'art.
15' Ode' 'j~lho' 'de 1965, a quem se

de

inscrever até' a dàta do encerr~~nt6' 'prazo de alistament~
previsto no art. 73 desta 'lei~
, ..

dó

. . . . Art. . '86
POderá' o partido
ou coligação
represéntar ao' Tribunal Regional Eleitoral contra o" Juiz
Elei torá! que descumprir ou der' causa ao desctÍmprimento das
dispo"slcões
destà
lei,
indlusive
quanto' aos
prazos
processuais; neste éaso, ouvido'o orepresentadb' em 24' horas,
o Tribunal ordenarâ a observância- o do' pro'cedimento que
~xpli'citar, . soti pe'na de íriêôrrer o Juiz' em desobediênciá.~o

Emenda n° 4

(Corresponde à Emend. nO 125 - Rel.tor)
Dê-se ao art. 9" a seguinte redação:

Art. 9" A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação
sobre coligações deverão ser feitas no período compreendido entre 1° e 31 de maio
de 1996, lavrando-se ata. em livro próprio. podendo ser utilizados os já existentes.
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Emenda n' 5
(Corresponde à Emenda n' 57)

Inclua-se no projeto o seguinte art. li, renumerando-se os
demais:
Art. II Ao eleitor com domicilio eleitoral em município criado e
não instalado até a data de inicio da vigéncia desta Lei é assegurado o direito de
votar e ser votado no município do qual foi desmembrado o do seu domicilio.

fundamentação do recurso, ficar evidenciada a atribuição de votos a candidatos
inexistentes. o nfo fechamento da contabilidade da urna. bom como a apresentação
de totais de votos nulos, brancos ou válidos destoantes da média geral verificada nas
demais Seções do mesmo municipio ou Zona Eleitoral.
IV - nos casos não enquadrados no inciso anterior. caberá á Junta
Apuradora, por maioria de votos. decidir sobre o recurso.

Emenda n' 13
Emenda n° 6

(Corresponde à subemenda à emenda n' 24)

(Corresponde à Emenda n' 126 - Relator)
Dê-se ao caflUl e ao § 3' do art. 1I a seguinte redação:
Art. 11. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos
para a Cimara Municipal até cento e vinte por cento do número de lugares a
preencher.
§ 3° Vinte por cento. no mínimo. das vagas de cada P~9J ou/
coligação deverão ser preenchidas por candidaturas de mulheres.
/ Áf/., i/.

Dê-se ao § 4' do art. 36 a seguinte redação:
§ 4° Em qualquer das hipótes'; deste artigo, a contribuição de
pessoa juridica a todos os candidatos de determinada circunscrição eleitoral não
poderá exceder de dois por cento da receita de impostos. arrecadados pelo
Município no ano anterior ao da eleição. acrescida das transferências
constitucionais.

Emenda n° 7

(Corresponde à Emenda n' 108)
Dê-se ao § 4° do 3rt. I I a seguinte redação;
§ 4° Em todos os cálculos. será sempre desprezada a fração, se
inferior a meio. e igualada a um, se igualou superior.

Emenda n'I4
(Corresponde à emenda n' 27)

Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 37:
VIII - pessoa jurídica que tenha contrato finnado com a
admínistração pública direta ou indireta com a finalidade de prestação de serviços,
de realização de obras ou de fornecimento de bens.

Emenda nO 8

(Corresponde à Emenda n' 109)
De-se ao capuI do art. 12 a seguinte redação;

Emenda n° 15

Art. 12. Os partidos politicos e as coligações solicitarão á Justiça
Eleitoral o registro de seus candidatos até as dezenove horas do dia la de julho de
1996.

(Corresponde à emenda n' I tt)
Suprima-se do inciso II do 3rt. 38 a expressão "direta ou
indireta".

Emenda n° 9

(Corresponde à ·Emenda n' 71)
Acrescente-se após o inciso IV do § 1° do art. 12 o ínciso V,
renumerando o atual V para VI.
V - Certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distrihuição
da Justiça Eleitoral. Federal e Estadual.

Emenda n' 16
(Corresponde à emenda n' 87)
Dê-se ao inciso 111 do art. 43, a seguinte redação:
111 " relação dos doadores, pessoas fisicas e jurídicas com os
. respectivos valores e indicação das formas de doação.

Emenda n' la

Emenda n' 17

(Corresponde à Emenda n' 127 - Relator)

(Corresponde à emenda n' 32)

Dê-se ao § 2' do art. 17 a seguinte redação:

§ 2° Os candidatos à eleição majoritária setilo identificados pelo
nome indicado. número e legenda do respectivo partido e deverão figurar na cédula
na ordem determinada por sorteio.
Emenda n'lI

Acrescente-se ao art. 46 parágrafo único com a seguinte redação:
Parágrafo único. A qualquer tempo, no curso da campanha, a
requerimento fundamentado do Ministério Público ou de partido politico, a Justiça
Eleitoral, por seu órgão competente. poderá determínar o exame das arrecadações e
aplicações financeiras de partido politico e dos candidatos. até então efetiva~ I

;<

(Corr..ponde à subemenda à emenda n' 77)
Dê-se ao capuI do art. 20 a seguinte redação:

Art. 20. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá, ouvidos os
partidos politicos, as instruções necessárias à utilização do sistema eletrônico de
votação e apuração. garantindo aos partidos o accsso aos programas de computador a
serem utilizados. ulterior oitiva. em caso de necessidade de alterações das instrnções
e prévio conhecimento. ante eventuais alterações dos programas a que se refere este
artigo.

Emenda n'I8
(Corresponde à emenda n' 33)
Suprima-se o § 5° do art. 48.

Emenda n' 19
(Corresponde à emenda n' 115)
Inclua-se. no § 2" do art. 51. após a expressão "inscrições.": "ou

murais de qualquer dimensão ...

11

Emenda n' 12
(Corresponde à Emenda n" 16)
Suprima-se o inciso 11 do art. 28. renumerando-se os demais. e,
em conseqüência. dê-se aos incisos 111 e IV do mesmo artigo 8 seguinte redaçio:
III- será assegurada a recontagem automática dos votos pela Junta
Apuradora, que efetivar-se-á no prazo máximo de 48 horas, quando, na

Emenda n' 20
(Corresponde à emenda n" 91)
Dê-se nova redação ao caprl/ do art. 54:
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Art. 54. Será permitida. até 48 horas antes das eleições, a
divulgação paga, na imprensa escrita. de propaganda eleitoral, no espaço máximo, a
ser utilizado. por edição. para cada candidato, partido ou coligação. de um oitavo de
página de jornal padrão, e de um quarto de página de revista ou tablóide.

Emenda nO 27
(Corresponde à emenda n° 66)
Dê-se ao roplll do art. 61 a seguinte redação, suprimindo-se, em
conseqüência. o seu parágrafo único:
Art. 61. Dos programas de rádio e televisão destinados á
propaganda eleitoral gratuita de cada partido, só poderão participar. em apoio lias
candidatos deste, qualquer detentor de mandato eletivo, sendo vedada a participação
de qualquer pessoa mediante remuneração e a veiculação de propaganda que yossa
degradar ou ridicularizar candidlo.tos, ainda que de forma dissimulada. ... I"/..'

Emenda nO 21
(Corresponde á emenda n° 128 - Relator)
Acrescente-se ao art. 54 o seguinte § 2°, renumenmdo o parágrafo
único para § I':

Emenda n'28

§ 'J:' A manifesta preferência. em favor de algum candidato ou em
detrimento de outro, acarretará a suspensio da circulação da publicação por uma
ediçio, por determinação da Justiça Eleitoral. mediante a denúncia de partido
politico, de candidato ou do Ministério Público, ficando o responsável sujeito ás
penalidades previslaS no art. 323 do Código Eleitoral e multa de 4.000 a 8:~
UFIR. duplicadas em caso de reincidência.

(Corresponde à emenda n° 117)
Acrescente-se ao final do inciso IV do art. 64. a seguinte
expressão: "... sem prejuízo do seu direito de infonnação;"

J:

d J4/

Emenda n' 22
(Corresponde às emendas n's 38 e 92)
Suprima-se do § 6' do art. 55. a seguinte expressio:
"05 que não forem utilizados deverão ser redistribuidos entre os
demais concorrentes interessados. fazendo-se novo sorteio. se necessário, a cada
renovação de painéis."

Emenda n' 23

Emenda n" 29
(Corresponde à emenda n' 45)
Dê-se ao COPll/ do art. 66 a seguinte redação:
Art. 66. A partir da escolha de candidatos em convenção. é

assegurado o direito de resposta a candidlo.to. coligação. partido ou filiado a este que
ocupe cargo eletivo. atinb~do. ainda que de forma indireta. por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa. difamatória. injuriosa ou sabidamente inveridica. difundidos
por qualquer veículo de comunicação social.

(Corresponde à emenda n' 64)
Dê-se ao § I' do art. 56 a seguinte redação:

§ I' Durante os trinta dias que antecederem á antevéspera do
pleito, as emissoras de rádio reservarão, para divulgar, em rede. a propaganda
eleitoral gratuita. diariamente, exceto aoS domingos. trinta minutos de sua
programação. das sete horas, às sete horas e trinta minutos; outros trinta minutos,
das doze horas ás doze horas e trinta minutos; e outros trinta minutos, das dezessete
horas às dezessete horas e trinta minutos.

Emenda n" 30
(Corresponde à emenda n° 46)
Dê-se ao § 6' do art. 66 a seguinte redação:
§ 6' Deferido o pedido para resposta no programa eleitoral
gratuito, a emissora geradora e o partido ou coligação atingidos deverão ser.
imediatamente, notificados da decisão. com indicação do horário para veiculação da
resposta. que deverá ter lugar no inicio do programa do partido ou coligação.

Emenda n° 24
(Corresponde à emenda n' 65)
Dê-se ao § 3° do art. 56 a seguinte redação:
§ 3' Durante os trinta dias que antecederam a antevéspera do
pleito. as emissoras de televisão reservarão. para divulgar. em rede, a propaganda
eleitoral h'l'lltuita. diariamente, exceto aos domingos. trinta minutos de sua
programação. entre as treze horas e treze horas e trinta minutos; e outros trinta
minutos. entre as vinte horas e trinta minutos e as vinte e uma horas.

Emenda n" 25

Emenda n° 31

(Corresponde à emenda n° 97)
Acrescente..se o seguinte parágrafo ao

ano 66:

A manifesta preferência em favor de algum candidato ou em

detrimento de outro, acarretará a suspensão da circulação por uma cdiçio. por
determinação da Justiça Eleitoral, mediante a denúncia de partido politico. de
candidato, ou do Ministério Público, ficando o responsável pela empresa sujeito às
penalidades previstas no art. 323 do Código Eleitoral. e multa de RS 3.000.00 a R$
6.000.00, duplicadas em caso de reincidência.

(Corresponde à emenda n° 40)
Dê-se ao § I I do art. 56 a seguinte redação:
§ I I. É facultado aos partidos e coligações utilizar até a metade
do horário das segundas. quartas e sextas-feiras para a propaganda dos candidatos a
Prefeito e Vice-Prefeito

Emenda n' 32
(Corresponde à emenda n' 118)

Emenda n" 26
(Corresponde à emenda nO 129 - Relator)
Acrescente-se ao art. 56 o seguinte § 12:
§ 12. A manifesta preferência em favor de algum candidato. ou
em detrimento de outro, acarretará a suspensão das transmissões da emissora por wn
dia, por determinação da Justiça Eleitoral. mediante denúncia de partido político, de
candidato ou do Ministério Público, ficando o responsável sujeito às penalidades
previstas no art. 323 do Código Eleitoral e multa de 4.000 a 8.000 UFIR, duplicadas
em caso de reincidência.

Acrescente-se, ao inciso IV do art. 67. após a expressio "que
sabe inveridico", O seguinte: ".... ou pesquisa manipulada. com infiingência do art.
48". passando o mencionado inciso a ter a seguinte redação:
"IV - divulgar fato que sabe inveridico ou pesquisa manipulada
com infiingência do art. 48. distorcer ou manipular informações relativas a partido,
coligação. candidato ou sobre a opinião pública. com objetivo de influir na vontade
do eleitor:
Pena - detenção de dois meses a um ano ou pagamento de multa
de 4.000 UFIR a 12.000 UFIR., agravada. se o crime é cometido pela imprensa, rádio
ou televisão;"
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inaugurações ou lançamentos de obras públicas ou a projetos ou atividades
executadas pelo Poder Público.

(Corr..ponde à emenda n' 130 - Relator)
Acrescente·se ao art. 67 o seguinte inciso XI:

XI .. causar ou tentar causar dano fisico ao equipamento utilizado
na votação eletrônica ou às suas partes:

Emenda n'40
(Corr..ponde à emenda n' 132 - Relator)

Pena - reclusão de dois a seis anos e multa:

Acrescente-se nas Disposições Finais o seguinte artigo:
A devolução das fichas de filiação partidária para a

Art.

organização da primeira relação de filiados. a que se refere o art. 58 da Lei n' 9.096.
de 19 de setembro de 1995, poderá ser requerida ao Juiz Eleitoral por órgão de

Emenda n' 34
(Corr..ponde à emenda n' 99)

direção partidária constituido em forma permanente ou provisória no município ou
na respectiva unidade da Federação.

Acrescente·se ao art. 67 o seguinte inciso:

XII - promover ou aceitar a participação de candidato. ou a
veiculaçio de seu nome ou imagem. em inauguração de obras públicas ou eventos
relacionados à apresentação. lançamento ou andamento de projetos. programas.
campanhas ou similares. promovidos pelo poder público. no período entre a escolha
de candidato em convenção e a data da eleição:

'---""'"..

Paráy;rafo IÍnico. A relaçio de filiados a que se refere este artigo

/7/. /

será enviada aos Juizes Eleitorais na quarta semana de dezembro de 1995.
Emenda n' 41
(Corr..ponde à emenda n' 103)

_.~?'

Inclua-se no projeto o seguinte artigo:
As emissoras de ràdio e televisão terão o direito à

Art.

compensação fiscal pela cedência do horàrio gratuito previsto nesta Lei.

Paráy;rajo

IÍnico.

O

Poder

Executivo

editarà

normas

regulamentando o modo e a forma da compensação fiscal de que trata este artigo.
Emenda n' 35
(Corresponde à emenda n' 120)
Emenda n'42

Suprima-se o art. 74.

(Corresponde à emenda n' 124)
Acrescente-se nas Disposições Finais o seguinte artigo:
Emenda n ll 36

Ar!.

(Corresponde à emenda n' 131 - Relator)

Na votaçio. quando admitido penetrar no recinto da Mesa,

o eleitor apresentarà seu titulo. acompanhado de documento público em que conste
sua fotografia. os quais poderão ser examinados por fiscal ou delegado de partido,

Dê-se ao caplll do art. 75 a seguinte redação:
Art. 75. Ao servidor público civil ou militar da administração
direta ou indireta da União. dos Estados. do Distrito Federal e dos municipios.
candidato ou não a cargo eletivo. é garantido. no periodo compreendido entre I' de
junho e 31 de dezembro de 1996. permanecer na circunscrição do pleito e em seu

entregando. no mesmo ato. a senha.

cargo ou emprego. não podendo ser ex officio removido. transferido ou exonerado.

Emenda n'4J

ou. ainda, ser demitido sem justa causa ou dispensado. ter suprimidas ou readaptadas
vantagens. bem como contagem de tempo de serviço para todos os fins. ou por
outros meios tcr dificultado ou impedido seu exercício funcional ou pcnnanência na
circunscrição do pleito.

(Corresponde à emenda n' 122)

O art. 89 passa a vigorar acrescido da seguinte expressio:·....e a
Lei n' 8.713, de 30 de setembro de 1993."

Emenda n' 37
(Corresponde à emenda n' 50)

PROJETO DE LEI W 206~A, DE 1995

Acrescente-se o seguinte paràgrafo ao art. 79:

(Da Sra. Cidinha Campos)

§ 3' A Justiça Eleitoral. auxiliada pelos órgãos mencionados no
parágrafo anterior. exercerà a fiscalização das atividades dos candidatos e dos
partidos politicos. podendo requisitar diligências investigatórias e instaurar inquérito
policial para apuração de qualquer indicio de delito eleitoral.

/.1 11;,

Emenda n' 38
(Corresponde à subemenda à emenda n' 51)

Dispõe sobre a cobrança de crédito hipotecário vincula
do ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH; tendo pa:
recer da ComissÃo de Finanças e Tributação, pela adt!l,lla
. çÃo financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejei
çÃo.
(PROJETO DE LEI N9 206. DE 1995. A QUE SE REFERE

Dê-se ao capll/ do art. 80 a seguinte redação:

Art. 80. Fica proibido aos Estados e à União. bem como às suas
entidades vinculadas. procederem a transferência voluntária de recursos e
financiamentos aos municípios após o dia 30 de junho de 1996. e até a realização
das eleições, ressalvados os destinados a cumprir acordo celebrado anteriormente
para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma pré~fixado. e
dos destinados a atender situações de emergência e calamidades públicas.

SUMÁRIO
- Projeto inicial
II - .Na ComiSSÃO de Finanças e Tributação:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da ComiSSÃO

o

Paràgrafo único. Compreende-se na proibição do caplll deste
artigo associar nomes ou imagens de: candidatos, partidos políticos ou coligações a

NIlo·IOÁ/"'''' l)liCR.~ r....:

....- - , VUICU
ao Sutema FmanccllO da Habitaçio. S.F.H.
A cobrança '!" crédito hipotecário oríundo do Sillema Financeiro da HabitIÇio

..rá promovida """ termoo daa regras contidaa noo artigoo ..gundo e ..guint..

Emenda n' 39
(Corresponde à emenda n' 52)

COIJ6P/8fr1:>-

~~~J':l-. a eladoxecuçio. extraju~ial ~ contrato de mútuo, com garantia

Art.2' -

Acrescente-se paràgrafo único ao art. 87 com a seguinte redação:

O p~

RECER)

=OJJI~1 de primeiro de dezembro de t97t ou na forma do Código de
Art.8° ..

Art. 4° -

Art. 15° -

~ executado terá de ~r ...iaido em}uizo por defemor habilitado.

FlCaM revogada .. diapoáções em contrário, eJpecialmente OI artigos?9 30 e
51 com a redaçio que lhe deu a Lei n' 8.004 de 14 de _
de 1990 .; ;rtigos
52 e58, ~'!" Decreto Lei nO 70 de 21.1 i.GG e ainda, o artigo prim~iro da Le5.74t de pnmellO de dezembro de 1971.
I
A _nte Lei entrará em vigor na data de oua p1iblicaçJo.
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JUSTIFICATIVA
A execução extrajudicial, na realidade, tem atingido especialmente a camada pobre da
população brasileira, tirando-lhe a moradia, sem apreciação prévia do judiciário. Tal fato é de
grande gravidade, pois, os agentes financeiros, não raro, acrescem nos débitos valores, a seu
exclusivo critério e que poderiam ser contestados no Judiciário.

.

~~I

.

Não pode ser ignorada a origem e a finalidade soeiãl do Sistema Financeiro da Habitação.
Os conflitos de interesses devem ser sempre discutidos e apreciados no Judiciário. Não há
fundamento moral para continuar a se' excluir parcela da população das decisões do
Judiciário, dando um tratamento discriminatório ao devedor com o fim de colocá-lo em
posição de inferioridade absoluta-junto ao credor banqueiro.
Ninguém ignora que o direito a moradia é inerente ao próprio homem, sendo que o Sistema
Financeiro da Habitação almeja representar a política do Estado para se atingir tal fim.
Portanto, maior deve ser a participação do Estado e não excluir o Judiciário dos conflitos, por
qualquer origem, que venham a surgir.
Atualmente, o artigo 29 do Decreto Lei 70/66 prevê, expressamente, que as hipotecas
resultantes dos contratos de empréstimos oriundos do Sistema Financeiro da Habitação, podem
à escolha do credor, ser objeto de execução, na forma do CPC (arts. 563 a 747) ou dos artigos
31 a 38 daquele Decreto Lei.
Optando pelas regras do Decreto Lei nl ' 70/66, o empresário assume dupla função: a de
exequente e julgador, conforme salientou em magistral trabalho no Suplemento Jurídico Coletãnea de Ementários - Jurisprudência dos Tribunais do Estado do Rio de Janeiro, Ano 11 nO 22 - Abril de 1990, o eminente jurista PAULO CÉSAR RIBEIRO GALUEZ, destacando ainda
que:

"O procedimento traçado pelos artigos 3 J a
38 do Decreto Lei em questão é feito de
lorma sumdria, pois o credor, POl' inte17nédio
do agente fiduciário, comunica ao devedol'
que lhe é assegurado o prazo de 20 dias para
purgar o débito e, C./lSO não o laça, " imóvel
será objeto de público leilão.
Ao devedor não cabe formular qualquer tipo
de defesa, além dé inexistir instlinda
superior para recorrer. O empresário, na
verdade, , está l"evestido de um poder
inquisitorial, arbitrário e onipotente. "
Embora, quem o represente seja o Agente
Fiduciário que atua na mesma atividade e é
detentor dos mesmos interesses.
Mesmo após a Ma811a Carta de cinco de outubro de 1988, é comum a opção pelo Decreto Lei
70, pol' exemplo, pela própria Caixa Econômica Federal, apesar do dirigente maior do País se
posicionar como um defensor dos menos favOl·ecidos.
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Na verdade, decisões recentes, ai!\da, continuam à: admitir constitucionalidade do citado
Decreto Lei n" 70, tal como entendera anteriormente o Supremo Tribunal Federal.
Assim, é indispensável a aprovação imediata do preSÇnte Projeto de Lei. com o objetivo de
assegurar a todos o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
de 1995

Sala das Sessões, .

CIDINHA CAMPOS

Deputada Federal

"LEGISLAÇAO CITADA ANEXADA PfLA
~üORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGlsLAnvos- ClDl'
LEI NU 5.741,
DE lU DE DEZEMBRO DE 1971
Disp« :oiJIe a prot~ão do jifUlllt'Í_to tú bDu imÓNÍs
Illllculadtn ao Sist~mtr#:illlJll«Íf'O da HabiltJÇiio

o Presidente .J:I República.
l'óIÇI) saber qUCl I) Conpaso Nac:ional ~ e eu sanciono a sesuiale
lei:
Art. I'. llana a cobrança de crédito hipotecário vinculado ao SiI&elllll
Financ;etro lia Habil.llÇáo criado pela Lei n~ 4.380. de 21 de aplo de 1964.
é licito ao credor promover a exec:uçio de que tnatam OI alts. 31 e 32 do
Decrelo·lei n~ 70. de 21 de novembro de 1966. ou ajuizar allÇio exec:uliva
na rorma cJa presente lei.
NOI4 • VI." ui n' UH!". tIrt. 21.
Art. 1'. A execução lerá inlc:ío por peliçiCJ acrb. eom OI requilitol do
alt. 282 do CódilO de Proceao Civil. apreseIILIda em tn. viM. IelYindo a
sep.ulkJa e tereeira de m:.ndado e contrafé. e seaclo a pritMina illltruída
com:
I - o titulo cJa Jivida deYidamente illlCrita:
11 • a.indit3ç.~o do valor das prest:açüc:s eeRCarp cujo nAo papmeato
deu lug3r ao vendmento cJo cootrnto:
11I • o 531do JllVecJor. lIiscrimiDlllla5 35 parcelai relntivas a principal.
juros. multas e (. Ulros enausos contr31unil, fl5C3is e honorários advoc:atlcios:
.
IV • cúpill cJo·. nvisOl rel!ul3ment3res reclnmaftllu o papmeoto lia divilia. expcllidos· 1~lundo i05truçõlll do nanco Nacional cJa Habitaçio.
(/ledoráo dada p ~/a /~i n fl 6.071. de 03.07. 7-1)
Art. J'. O lkvedor será cil3do parn papr o valor do crédito reclamado
I)U depositá·1o e/ll juízo no prazo de vinte e qulltro horas. sob pena de lhe
ser penhondo o unóvel hipolecado.
t 1~. A cilaç::o rlu-se·á Dll pessoa do réu e de seu c:6njup ou de SIlUI
rc:pmenlllntes Ie~is. (Iledarão dDda pcla Lei n' 8.()(J.I/9DJ
t 2~. Se: o ex:c:utlldo e seu c:õnju~ se llCharem rona da jurildição da

situação do illlÓtel. 3 cil3Ção r3r-se-á por meio de edital. pelo prazo de 10
(dez) dilll, publir:ldo. uma vez. 1\0 órsÕO oReiaI do Estado e. pelo tnellOl,
1I_ vezes. em jc rulloc:al de srande c:ireulaçAo. onde houver.
Art. .'. Se o executado Rio papr a dlvldil iDdieada no incilo 11 do ....
2'. ac:rcscida da :uItaI e honorários de Aetvopdo ou n60 depositar o saldo
devedor. detun. ·se-á a penbora &lo imóvel bipotecaclo. sendo aorneado
depositário o CX( ~üente ou quem este indicar.
f I'. Se o exc cutado não estiver na poae direta do imóvel. o juiz ordenará 3 expediçk de mandado de deIocupaçio c:ontl'lll a ~ que o esti.
ver OC:Up3ndo. IH rn entrep.1o 30 exeqüeDte no prazo de 10 (dez) di-.
Se o ex. c:utado estiver Dll poae direl3 do imóvel. o juiz ordeD3r.i
que o lIesoc:upe I o prazo de 30 (trinta) dilll, entl'eJUdO.o ao exeqüente.
Art. S'. () C' :c:utado poderá opor embarp no prazo de dez (lO) dial
conllldos d3 peo .ora e que serão recebidol com eleito IlIIpélllivo. dc:sde
que. 3le!UCle pro -e:
I . que deposi ou por ioleiro a impolt4Dc:ia reclamada Dll iniciai:
11 • que resll' ou a divida. orerecendo desde Joao a prova da quilaçio.
(lUdm;ão dada F 'Ia Lei 11 11 6.0IJ. di 27.12.73J
Pm~ro únj. o. Os demais rundamentos de emba..... previstOl no art.
741 do CódiSO (e Processo Civil. não suspendem 31lXecuçio. (~
dada pc/a ui n ll ... OU. tú 27./2.73)
Art. ". Reje tados OI embllrp rereridos no l.'tIpfIl do artiJO anterior. o
juiz ordeDllrá a 'enda cJo imóvel hipotecAdo. em praça pública, por preço
não inrerior 30 f lido deVedor. expedindo·se edital pelo prazo de 10 (dez)
dias.
p:lfá~ro úni JO • O edit31 será aflUdo à porta do edifklo onde tiver
sede o juízo e p Iblic:acJo tres vezes. por extrato. em um doi jornaillocail
de IDl1lor circulai Ao. onde houver.
Art. 7'. Não Ilnvendo licil3nte Dll praça pública, o juiz adjudicará. den·
Iro de quarenta I oilo horlll. ao exeqüente o imóvel hipotKado, fICando

.'2·.
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LEI N° 8.004,
DE' 14 DE MARÇO DE 1990
DispiM soIw lraIU{t!1incúJ tk jinDnciIJIrvIII
no ilmbilO do SisImuJ FinDn«iro do HabitortJo.

e dIÍ _

pnwidinciDs.

O Presidente da República.
Faço aaber que Conpeuo Nacional dec:reIa e eu saDCiono a seliiiíge
Lei:
.~'J
Art. 1·. O mUluárioJ do Sis&ema Fi.Danceiro da Habitaçio. SFH pôde
traDlferir a terceirOl OI direilOl e obr;pçães decorrentes do respectivo
contrato, observado o disposto DeIIa Lei.
Paráp'aCo ÚIÚCO.. A formaljzação de veada. promesra de veada. cesaio
ou promesra decessio relativa a imóvel Ifavado em favor de instüuiçõcs

°

Outubro de 1995

gaçóes componentes da operação. Etse valor sera. para essa fina1jdpde
reaJlIItado pro TDI4 dJe, com base neM ÍIIdICIeI de a".. ljzaçio da. depóIikI&
de poupança. a coDW do dia 1~ do mês do último reaJ~aIé a da&a
de liquidação da dívida.
.
Ar1. 6·. O disposto neM arllp ~, 3· e S· somente se aplka _ coa&ra·
toa que tenham cláuslllas de c:obenura de eveDl.... l&Idoa dewdorea nUdual:'PC:1o Fundo de Compensação de Variações Sa1arws. FCVS.
Art: '. 7·. Os abal1meotoa de que ua&aIIl 0& arup 3" e S" serio lupona.
J~~ InstitUIÇÕeS fiDaDCiadoru. em vaiarei eqwvalellla a 20~ (w.e
por cento) do aaldo devedor coDlábil. atuahzado Da forma definida --..
Le~~ndo ser diferidol em 20 (vinte) sea.&rel. As parce_ re.......
ceDt~ dOa abatimeDlOl. de respoDYbilidade do FCVS, poderio. a critMio
das imtüuições fiDaDc:iadoru. ser DOr esw lUOOItldaL
Ar1. ... No c:uo de deIcoDloa em co~ celebndOl CUIa NCUI'IllIdI
repasse do eXÜlllO Baaco Nac:ional de Habilação • BNH. leIt CIOOCIdido.
pela Caiu EcoDÕmit:a Federal· CEF, dtsc:ooto propordoDal ... -.......

ftDaDCiadoras do SFH dar·se·á em ato CODcoautante à traDlferêDCia do repassado.
flDUCiameDlO respectivo, com a iDtelvenieDCia obriplória da imtituiçio
An. ,.. Tratando·se de descontos em contratos Queioeedoe , . .
fiMDCiado.... mediante a auunçio, pelo DOYO mUluário, do saldo dewdor praalia de refiDanc:iameDlO e de operações de OUlrOl fUDdOI FridOI pelo
CODtábil da operação, observados OI requilitOllepll e relulamentares para extiDto BNH. os 20~ (viDte por cento) do saldo dftoedor de respo.ao fiDanciamento da casa própria, viJeD1el DO momento da trlUlSferênçia, ~ilidade das imtüuições fiunciadoru (aJti&o J-) serio por . . . rep ....
.-aIVlIdaI. situações especiaiI prevíltas neM artip ~ e 3· desta Lei. .
a CEF II1II - - modiçõea em que o FCVS vier a
(U'liiO 11.
Art. 1·. A transferência dar·se·á mediante simples lubltitlliçio do I~J). ~ ~iluições financiadoru Qucioaario em favor da CEF dll'fIí*devedor, mantidas para DOYO mutuário. mesmas condições e eac:arp uvo. CI'écIWl& peraDle FCVS.
do contrato orisiDlJ, desde que se Inte de fiDaDcwDeDto <lestiDado à casa
Ar1. 10. N. operaçiJa de que lAtam OI artip .. e 9" e II1II realizadas
própria. cujo valor oriJiaal Diq uI&rapaue OI selUlDleslimítes:
com recunos do FUDdo de Garutia do Tempo de Serviço; FGTS, em cpe
I • contratoa firmados até 31 de dezembro de 1979: 750 (seteceDloa e tenha havido operaçio direta da CEF como inIIituiçio GnaDriadon, ficari
c:iDqiieota) VaIorés de ReferêDCia de FiDaDCÍamealo • VRF (afÜSO .e);
a CUJO do FCVS a l'eIpODIabilida sobre o deIcoe&o coDCedido.
11 • contrllOl finaadoI de 1· de jaDeiro de 1980 a 31 de dezembro de
Art. U. O FCVS quiaará saJdo de lua retpOIUbjljdede junto ia iMü1984: 1.100 (mil e cem) VIlF;
tuições 6u DCÍ ecioraI e, II1II hipó«- previlt.as neM artip r, 9" e lO,
lIÍ • CODtnúlI 6rmIIdoI de 1· de jaDeiro de 1915 até a data da viJêDcia à CEF, Da qualidade de SuctalOl'a do BNH, o qual sen reajllltado .......
deI&a Lei: 1.500 (mil e quiDbentol) VIlF.
mente com base DO íDdice de lIlualiz.lçio da. dep6IitOI de poupuça Cco.
Art.
NOI fiDaDCiImIntDI contraladOl até la de fevereiro de 1986.' juros caIcuIadoI à lUa toDtratual, obIervado o seauinte:
.
:
aio eoquadradOl _ modíç611 filradaI DO arti&o anterior, a traIIIferêDCia
I • OI sa.IdoI decorreD1el da aplicaçio do arti&o 5·, DO prazo de ,;,j
ser6 efetjyada mediante a _UIIÇio. pelo DOYO mutuário. da metade do sal. (dez) anos, sendo 3 (tr61) de carillCia, coai papIDI1I&O mensal de jlll'Ol" •. 7
do dftoedor c:oa&'bil da operaçio, atualização pro I'IIIIJ 11M da data do lUti· (sete) de amortizaçio em parcelai measail colIHCutiv., veuc:enclo... Imo reajlllle até a da&a da ara.lerêDo:iL
(primeira) DO 3,. (tripsimo sétimo) mil a contar da Iiquidaçio ereuv.da
I 1· • A traDlferênc:ia. DOI CUOI deite artiJO. se efetivará mecIiante a pelo mutuúio;
coatntaçio de aova operaçio, que deverá obIervar • DOrmas em vip
11 • OI sa.IdoI dec:orreDlel da aplicação do arti&o 3", DO prazo de até.
reIatiY. &OI 0nanrialMlltol do SfH.
(oito) anos, em parce- meDIais conseculival, vencíveis a partir do 30" (&ri1 ~ . N. traaIfat1IciII de que lI'IIla" afliIo, • iDltituiç6el fiDancia· Jêsimo) dia após a celebraçio do COIllI'ato de traIIIferêocia; e
doraI ficam cIiIpe...csas da obIervUcia das IIIJIIÍnteI exiPnciIII:
lU • a parcela de ~ (viMe por c:eIKo) de que tnI&. o artiID 9", DO.....
a) limite máximo de ftUDCÍ"MtlIO. desde que aio baja delelDbollo adio lO de 5 (ciDco, &DOI, em parce- meDIais COIRC1IÜYaI. ve~· .. lc:iouJ de recuJIOI;
(primeira) DO 30" (tripsimo) dia apálaliquidaçio da divida pejo lDUllIúiD
b) limite múimo de preço de venda ou de avaliaçio do imóvel fiDancia. ou após a ara.leriDCia do fiMDCÍ'mnIO
do;
Art. u. Os fiDaDCiametI&oa COIICIIdidOI u f - . dOI uüp fI' .. 13
c) 1oca1i7lçio do imóvel DO domicilio do compn!dor:
colllelVario a c1-ificaçio oriJiaal (DOVOI ou 1IIaCb).
d) coDtriblliçio ao fundo de AsIiIt6DCia Habitacioaal • FUNDHAB.
Ar1. 13. AiDltituiçio 6nancildora poder6, lDIlCIiuIe Iiquidaçio do ....
1 3" • As lI'aDsferêDCias que à data da publicaçio desta Lei, teDham sido do dftoedor
e co
lo de IIOVO 'uDCÍamlo, UIpiar ti valor
celebndas entre o mutuário e' o adquirente, sem iDt.erveIIiêDci da institui. fiDaDCiado, ~i1izaDdo co~ praatia a lúpoteca do rapec:tivo imóvel,
çio 6MDCÍ-do.... JeIW) repaIuizadas DOI termoa desta Lei.
observado o ~ neM artip ,. e 11.
Art.. 14. Será CODIiderada, para OI efeb da. artip 3· e 5·, a data cio

.-n:j._

°

°

°

3..

luto
ío

UIIIe*

::'0:'

Ar1. .... Para OI efeiKII desta Lei, colllidera_ o Valor de RefereDcia
do =al""llú), aiDda que tcUa oc:onido IIIb-ropçio
de FiDanciamellUJ • VRF aquele que à época da _ ....-.. ....,.;••1
que.
-&'- . :••.• :_.1:_-"' ~ ~"':_I para
- - - - Art. 15. p.,a OI coatratol de fuaaaciamellto com cro-.ra-a
di
te.......................
DO ......._._
_ _ como re.e.",_
efeito de atualiza.
.
ção monetária do fiuDCÍament.o.
~mbollo ~lado, ~ da&a a .... COIUIerada , . . fiai cio diIpas&o _
Art. 5". O mUtuário do SFH, que tenha firmado COllUaIO ali 11 de artíp~, 3" e 5 6 a da liberação da ~ pmlIIa.
.
levereiro de 1986. poder6, a qualquer tempo, liquidar antenpMrml......
Art. I" OI vaIonI ~ em .~. ~ VIlF (~ 4-> comidivida. mediante o pqameato de valor comapoadeata à lIIItade do saldo po~- &OI ~ at.omdoa ~ iaIüt~ ~MnciadorM (1Ilidevedor contábil da operaçio atualizado pro ,.. dic da da&a cio último SOl 3 e 5") lerio coDlideradOl como IpIk-çio babitlM'lOllll pelo J'I!IlfO di
reajlllle aIé a data de Iiq~.
1 (um) ano. reduziDdo.le era 5O'J' (c:iDqüe.... por ceato) apóia . . . .
11· • A critério do mut!Mrío, aliquidaçio anteeipeda podIrá ser efetiva. desse prazo.
.
.
da, alterMUVameate, mediaDte o papmealO do
equiv"nte ao Art. 17. O reaJllltamealO das prataç6a doi m..uúiOI aaqUldradal_
valor lotal das ~adesviDceDdaL
Plano de· EquiYalCDCia Salarial por CIIleFria Pro6Minul - PES/CP levar6

""""aN.

°

~ ~ • O valor da IDelMljd~ (I 1") c:orn.poDde à toma doi eDCarJOl em consideraçio taIIIbéaI reajlllle de salário concedido no próprio tDis
devidOl meaaatmente pelo mutuano, ~m dec:orrêDc:ia do coajunt.o de abri· da celebração do contrato, aiada que a titulo de anleCipaçào salarial.
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Alto IL O' 1-, do .niSO 3-. da lei n" 5741. de I" Il~ ')oezc:mbro de
1971. puaa • visor.r com • sesumte redação:
". I- • A c:itaçio far-se-á Da pesaoa do réu e de ~':" canJ"~e ou de selll
represetllanles le!AÍS".
Alto I'. O aniso 31 do Decrelo-Lei n- 70, de 21 dó: novembro de 1966,
puaa • viiOrar com • sesuiDte redaçio:
'.AR. 31. Vencida e Rio pesa e divida hipolec.ina. DO lodo ou em parte. o credor que houver preferido executá-la de acordo cam este DecretoLei formalizará ao .Fnte fiduciirio • IOlicttaçáo de cllecução da divida.
iaItnúDdo·. com os sesuiDtes doc:umenlOl:
I . o titulo da divida devidameDte reptrado;
11 •• iIIdil.:ação discrimillad. do valor das prestaÇões e enc.vsoi Rio

pap;
UI • o demoDl&raÜVO do saldo dA'edor, dilaim.ill.aodo as parcelai relati·
v• • priDcipal, jlll'Ol. multa e outros eoc:arp caDtrallws e Iepis; e
IV • c:ópi. dOI aV1S01 rec:lamando pasamento da divida, expedidoc
sepDdo iftllnaç6es rqu1aIIIenwes relativ.. ao SfH.
I I· • Recebida a IOlic:i&açio da exec:uçio da divida, o ascnle fiduciário,
DOI 10 (dez) diIIIlUbleqiieDles, promoverá e ootificação do devedor, por
iatenDedio de Canóno de Tiluloa e Ooc:umeDlos. cana:dendo·lhe o prazo
de 2O.(viDle) dias para a purpção da mora.
I 2· - Quando o devedor se encontrar em lusar incerto ou não sabido, o
oCidal certificará o fato. c:abeDdo. eDtio. ao escnte fiduciário pr.llllO\ler a
DOCificaçio por edilaI, publicado por 3 (tl'&) d.... pelo mellOl, em um doi
jonIaiI de awor c:an:ulaçio 1oc:aI, ou DOutro de comarca de lkiI acesso, se
DO local Dio bouver impreDU diária."
Alto 20. (VETADO).
Art. JI. ~.rio objeto de execução na conformidade doi pro~OI do Decnt.o-Lei D· 70, de 21 de DOYetDbro da 1966, ou da'Lei D"
5.UI, de I- de daalllbro de 1971. OI ~IOI Im que la verificar
1lIIIO ela papmnco de 3 (ua) ou maiI pra&açóas.
Art. J2. O 1nilO ,. do Dacnto-Lei o· 2.164. de 19 da lIe.embro de
1914,
a viJllIV cotD I • •uiIá ndaçio:
"AlI.
A a " " " melllaÍl doi collllalm da 0o..
IinaadOI 110 JIDbiIo do SfH. viDCUladOIlO PIno da Equiva1âlcia Sa1arla1 por
c.&qoria ProOMioaal - PES/CP serio reaJIIIIadoI DO mia lepIiIIIe ao . .
q. - . . r a daII""-e da c:aIqOnI prol1llioDal do mutuúio. '1Uljz.Mo"
• a ~.do fadice de PreçoIIO CoOlumidor • IPC apurada _ ...

I

r . OI FUI&úriDI cujol m.,.." RI'7IadoI lIé 21 da f-.iro da

. . . . . . . . . . . . . _ . . . . o cIiNito de...;--..o das ~
paio FES/CP. podido opIIr por'" PIIIIO 110 ........... ao do ......
te CDIIll'lllual da pNIIaÇID.
I ,. . No <:aIO de opçIo (f P). o iFtIUI6ato Il1o _ cIiado • mbIQIa
pao fUlldo da CciISll' . . . de Variaç611 SaIariaiI • FCVS de
saldo dewdor ...... 110 fIMI do CXJFInIO, o qlIà cIIftd .... nFeF iMo
coa o ..... "na alio."

WISI'"

Art. Do Aa

"""ci.

I .- - N. da'as""-e o reej.... das PIftUlÇÓll COfIlemptar' IalDbém o
pacnbIal ralllivo 110 pIIbo real ela 1&Iãrio.
I
Aa ~ ralalivala aMItaIOI viac1IIadoI ao PIuo de Eq....
liDcia Salarial PIeaa .rio reajustadas DO !Ms
10 doi re.j....
saIari&it illdUlive OI de c:arátIr autOl1láüco. c:omplalllea&ar e co....l6riOI. ••••~ • qualquer tilulo.
I ~.
-.panda 110 lDlIlllÚiO o diraU de, • qualquer lCI8pO. lOIic:iIar a1Icnç6o da ........ ~ _
ele lIUIduIça de caMpia ~
o.... IOdo q.. a aova lituaçio prwvâ*-' . . . . . do Nej........

ze·

-1'11'"

rICa

.......

I ... O reaj. . . da pI-.çio . . tuaçIo da pn.Na daIa""- ap6a a
. . . . . . . do GOIIIftIo. . . . a aIlançio da da'a""-e ou . . . a opçIo pao
PU/CP tft6 CRIO Umjg o iDdiOI de raaj.... aplicado saIdÕ _ _ _
l'IIIdwo 110 pcriado cIacocTido . . . a da'a do ftftIO lIé o ... do raa;'"
~ decIlRícL" .~ji
..t........

--

*-

•111''''''

rar•

wn-

f '" A ,.....,

lIada ..... da aIIÚII&

IIIo.-dará. raIaçIo ~/1IlMto
do COlIh'aIO, pocII1Ido IIfIOlicilada • IM rwt-

. . . . . .taIIPO.
' ' ' , NIo. aplica o d1IpoIto 110 f" .. ~ da NdlIçIo de ......
par - - . . da
otI por lI1Ieraçio
da
'-iIi. . . ..:aJ,
da
de I (_) 0II1111Í1 ClIHdq
-....
do 110
_
~ o dilailo • ,....x:iaçAo da dMcIa juIo 110

-=--

.....
...... "••"'1'0. viNndo .......lICIIr o cu.pro.nianta Inicial da

f ,.
' viat8da da apIIcapo do PU a ...-,.çiD fDr ...
;-... _ , . .
iaIIriDr 110 da ~ . . . . . do IPC aaadda
do ........... 1IO piIIIo ..... da sal6rio, a difemIça lar6 incDqIonda.
............ da pnaIaçilII'" o 1iFIiIe de que lI'IIa o I 5':

_

....... a

dOI_AriaI

11"'_

compdII pIoD
011 . . . . da

NlIlIçIo ........

ç6e1vjpc'nd. .d n
FI
"• •
Art. K. O Banao CnIIaI do 8nIia ................ apiIl;nI;6I
i

i

daM .....
Art. 21. EIfa Lei nua .. YiFr na ...... JOSÉ SARNEY .......... da R.aptíbIka
MaiIIaa Faraira da NóMII-

pllb"

;r

DECRETO-LEI NII 70,
Dg 21 DE NOVEMBRO DE 1966
AUIOrim o fllndOtllllrWlllO M associDÇ6a
C~ J10IIIHlIffD ~ mtpIÚIÍmo,

ilwilUi a cédllJa

hipollCtÍl'Ül e dd tJUIIrII ptfWidindas

O Presidente.la Repúblic:a. com bale 110 disposto pelo art. 31, parásra.
Co único. do Ato Institucional n- 23. de 20 de outubro de 1966. dcc:reta:

ci·__

pICÜVII . . . . . . .

_11M'

cIaNdD .... .-arádaI darirt.
dOI c;tepólilGlda ~nça

CAPtn1Lo 111
An. 29. As hipotec:aa a que se reCerem os llI'ta. , . e 10 c selll il1CÍlOl,
quando Dio PIJIlI no venc:imento. poderio. à escolha do c:n:dor, ser objeto
de execução Da forma do Códiso de Proaluo Civil (art&;· 298 e 301) ou
deste decreto·lei (aatI. 31 a 38).
Parásrafo úDÍco. A falta de pll311mento do principal, no todo ou em
pane. ou de qlllllquer parcela de juros. nas épocas próprias, bem como o
<1escumprimento dai obripçóel CORllallles do art. 21. importará, .utomaticamente. salvo dispolição diversa do contraio de hipotce:a. em exiJibi.
lidade imediata ce toda a divida.
Art. 30. Pan os efeitol de exerc:íc:io da opçio do art. 29, será
nte
fiduciário, com 1:; funções determinadaa JIOI art&; 31 a 38:
I • Dal bipotec. compreendida DO ,S.ema Financeiro da Habitaç50. o
Banco Nacional (la Habicaçio;
11 • Dal demailo .. ináituiçõel filllDClei.... inclUlive lOc:iedDdes de c:nídi.
lo imobiliário. 1:1 edenc:iadas • tanto pelo BancO Central da Repa1b1ic:a do
~ DII c:mad1lj6es que o CoDlleIho Monetário Nliconal venha • autori.

.se

zar.
I I· - O CoDt:lbo de Administração do 8aDco Nacional da Habltaçio
poderá detenaúa:... que este exerça • fuaç6es de aSfl1lle fiduciúio, confor"
me o inciso I. do ltamente ou at~ das pesIOII juridic:M mencioDadas 110
iDciIo 11. fllWldo OI c:ritérioa de atuaçio delal.
• 2l'. As pessa.. juridical menc:ioaadaIlIO incilo li, li fim de poderem
exen:er .. fJIDÇÓC I de
fiduc:iírio deste dec:reto-lei. deverio ter sido
escoIbidaI para lsa&o. de comum acordo entre o c:recIor e o devedor. no
contrato oriBiDár o de hipoteca ou em adilamento ao mesmo, salvo se estiverem aBindo err nome do Baaco Nacional da Habitação ou nu hipófese
dout. 41.
.
• y - Os qeaI ~ fiduc:iiriol Diio poderio ter ou manter vínc:ulollOc:ielá.
rioI com OI c:reck res ou devedores das laipolec:u em que sejam envolviclol.
I 4~ • É lkito 11 parta, em qualquer tempo, subllitulr o .Fnte raduc:ii.
rio eleito, em adi ameDto 110 c:oatrato de lJipotec:a.

.Dle
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Arte 31. Velk ida e Dão pasa a dívid:l hipotec:áM, no lodo ou em pane.
o credor que ho aver prerendo executá·la de acordo com este decreto·lei
rormalizari ao sente fiduciário a solicitação de execução da divida.
Ú1slruÚldo·a coa os se~uintes documentos: (RedDção do "caput" e dos
iIIdsosdDdD pela ui fi' 8.1HU. tU 14.0J.90)
I . o titulo da lívida devidamente reptrado:
"

..

.

..

Outubro de 1995

Art. 32. Nio acudilldo o devedor à purpção dO débito. o ap!Dle lidu·
ciário estará de pleDO direito autorizado a publícat editaiI e a eCctuar DO
decuno dos 15 (quiazc) dia imcdiaIoI, o pnmcuo público Ieilio do imOveI bipotecado.
• 1-. Se. DO primeiro público Ieilio, o maior Iuce obtido for iaIcrior 80
saldo devedor DO molDeDlO, ·1CnICldo dai dcIf-M co..wata do ut. 33.
maiI l i dO aalÍllClO e coaarat.lÇio da p..-ça. lerá realizado o lCJIIIIdo público Ieilio. 1\01 15 (quiazc) dialleluiDta. DO qual lerá _110 o maior luClI
J apurado. aiDcSa que urior à soma dai aludida quaalial.

11 : a indicação dIScriminada do valor das prestações e encar!OI não"·
pap'.
.
,~ ' 'C,, Z-. Se o maior laacI do IeluadO púbJico Ieilio Cor ialerior àquda
111 • ~ ~IDO~IVO do saldo devedor, dlSCrmunaado as pare;eW.;~~~ô~ ,~ lerio pqaI iaic:iaIme... l i dapesaa colllpOlleata da _ _ SOIU,
Vai a pn~ JUros. multa e outros eacarp contratuaIS e IeAlllS; e
IV - copta dos aVIsos reclamando palameato da divida, expedidos
se.1IIIdo iDSlruçóes re!ulamcatares relatlVlI ao SfI I.
• NOUJ 1: VerM. 21 dD Lei fi' 8.()(U/90. fIl!S/e Vode·M«lIItL
- NOUJ 2: A a«uçdo /QlflbDn poduri se, feila tú acordo com a
La fi' S.7oI1. tU 01.12.71 (Ver fIl!S/e Vode.Mecum).
11'. Recebida a solicitação da execuç.io da dívida. o agente fiduciário,
De» dez dia sut.equeDtes, promoverá a IIOlIlicação do devedor. por IntermHio de Cartório de Titulos e Documentos. coocedcndo-Ibe o prazo de
vinte dias para a purpção da mora. (lled.açdo dadD pela Ui fi' 8.()(U, tú
U.OJ.90J.
I Z-. QIWIdo o devedor se encoDlrar em IUADr Inceno ou não sabido. o
olicial cenificará o fato. cabendo, então. ao agente liducaáno promover a
aoWIc:.ação por edi&aI, publicado por lrês dIaS pelo menos em um dos JOr. aaiI de lIIlIior cin:ulaçio loca1 ou noutro de COIlllltC4 de fácilaceslO, Ie no
local nio hollYer imprensa diúia. (&dafão dada pela l..ei fi' 8.()(U. tú
14.'J.90J.

e a diferença ea&repe 80 credor. que poderá cobqr do devedor, por via
executiva, o valor re_ _ te de leU cridito. sea ...l1li_ cIirriD de
reteaçio ou iDcleIIizaçio sobft o iDl6wet alieudo.
I Je. Se o Ium de alieaaçio do ÍIIIéMf, ea qualquer doi do. púbIic:oI
leil6el, Cor superior 80 lOIaI dai iaIponUciaI referidll DO capIIl eleita uti.,. a difereaça afiliai apuradllCrá elll",ue 80 clevedo:.
14-. A IIIOIW cio devedor peIIOa lIIica, 0Ii a raJiacia. CODCOl'daIa o.
diIIoauçio cio deY8cIor peuoa jurldic:a. Dia iJIII*Ie a aplicaçio daIe aJÜID.

...... _----_ ... _----..... --_ .. _-- .. -_ .......•.•..
Art. JI, No período que mediar elllre a t..-crição da cana de atremaIaçio ao rqiItrO aeraJ de iaávwiI •• ereti\ra iaiIIio do edquirellle Da paiM do imóvel aIietIado ea públiclo Ieillo. o juil artlilrará . . . lUa menul
ocup~ coaplllinl coa o readjacato que deverie proporciour
ÍIMIÜmeIIlO realizado aa aquiliçio, cobrMt por ~ executivL

de

.

_._

_--_

---

_-.--~_

LEI N? 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de ProcessQ Ci,'iI.

o

Presideme da República:

faço. saber que o Congresso Nacional decrela e eu sanciono a seguinte Lei:

................................................................. -.
LIVRO 11
Do PROCESSO DE EXECUÇÃO

TITULO I
DA EXECUÇÃO EM GERAL
CAPtnJLO I
I>ASPARTES

Art. 566. Podem promover a cxecuçIo forçada:
I - o credor a quem a lei confere titulo exec:utivo:
• Vide.n. SIS.

11 - o Ministério Público, nos casos prescritos em .Iei.
Art. 567. Podem também promover a execuçlo, ou n:1a prossquir:
J o espólio, 05 herdeiros ou os sucessores do c:red~ lelDpre:que~ por morte des·

-=

te, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo;

o

.
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11 - O cessionário, quando o direito resultante do titulo executivo lhe foi transferi·
do por ato entre vivos;
111 - o sub·rogado, nos casos de sub-rogaçlo legal ou convencional.
• Vide eót/IIO CIvil. ,lnS. 98J • 990.

Art. 568. 510 sujeitos passivos na execuçlo:
J - o devedor, reconherido co~q, tal nodtulo executivo;
11 - o espólio, 05 herdeiros oucos sucessores do devedor;
IJI - o novo devedor, que assUmiU, coriNfc:onsentimento do credor, a obrigaçlo
resultante do titulo executivo;
IV - o f&&dor judicial;
V - o responsbel tributirio. assim definido na legislaçlo pr6pria.
• An;,o l:fHff mMçIo dn;"";,.. pN Ui ,,~ S.92S.
I.· • OfI'IIbro • 1973.

'*

Art. 569. O credor tem a faculdade de desistir de toda a execuçlo ou de apenas ai·
gumas medidas executivas.
An. S70. O de\'edor pode requerer ao juiz que mande c:iw o crednr a receber em

jtIlIe. qIIt'" c8lII_f_o IlIuIolUClllivo judicial; _c CMO. o~ _ _•
idhlica • do cuqlIcnI••

CAI'tT1JLO 111
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA

An. '71. Nu olIrÍlllC4ft lII_iv•• quendo I .colhe couber eo~. alc
opçlo c rftliaU I prftIlIÇlo dnMro _ 10 Cclczl diM, te oucro
prUll elo lIlc roi deter...... _ lei. 110 _IrMO. ou 118 _ClIÇI.
li!
eocrtdor lopçlo. te O devedor RIo I cllCl'cilou IIOpruo_'

REALIZAR QUALQUER EXEcuçÃO

110 . . . - . poIÍÇIlI

ter~.1*1c_c., I

.s.r- I

DevoIvft·.·..

*O.

• r. se. ncoIIIa couber eo mdor. nle a indicar. na pcliçlo inicial da aacuçlo.

_0_.

M. '12. QMando o Juiz
crMor elo poder. necUCIr I

M. '73.

cJlcidir nlaçlo Juridica 'sujeita I

condiçlo ou 1...-. o
provar que • rnlizou I COIIdiçlo 011 qlIC

_cnç. _

~ licito eo credor.

lCIIdo o _

o devedor, CIllllIIIar virial nacuçlIa.

..... rlllldlldal_ IlIulol diferemn. cIade q_ parI lodas .....ja COIIIpaletIl. o

1_

JIIiz c idhlica I forma cio ~.

M. 574. O mdor r_ciri eo devedor .. cIMoI que _lOfr... qIIMdo
Inca.
_ Ju"', declarar ÍIIelIÍIl_c. 110 IodO 011l1li pen•• I~. quc
dN
ClICIIÇIo.
CAI'tT1JLO 11

DA COMPET!NCIA

M. '75. A exCCIIÇIo, fundaüa CIlIlltulo JudicilII, p r _.... pcratIl.:
I - • IribuMillIIIIIrions. _ ~ ele _ ~ oriIiItiria:
11 - o juim que dIIcidiII I _
!lO priIMlro 11111 ele juriIdi;Io;
111 - o jllbo que '-lotou I -1IIC8 arllÓlraJ:
IV - o juizo clvcI
qllllldo o Iltulo naculivo fOI I ~ peMI_

COIIlpCI_.

c1eM16rIlI.

M. '7'. A aecucIo'. fllllllada era IlIuIo ntrajlldicial, ter• . . - .. . . - o ju&I, TItulo IV. Capit.... II.III.
An. '77. NIo dispollllo I lei ele -.lo dhwno. o j.iz......,.o. _ CIICIIli_ • • ofIcillil ele ,_iça OI ClIIIIprirIo.

ID -..slllle. 118 CQftronnidade do diIpoIIo 110 Livro

M. '71. A eunçlo na (111. SIS. VI)
Ih;'. elo o li_. no de SIII NIidIIIcia 011110 do

-

• v.lM •.• ......Il. . . . . . .

rOlO do dotú:IIIo do

ror _rMo.

proplIIII!lO

,._<WItwIJw....,.__

.~

"""'fo liIrico. Na --elO 1lIclII•• , . . . . PüIIca podari . . . . . . rOlO de
......., _ doi cIevedora. quudll ~ lllIiI ele _. 0lI o roro de quaiq.- doi"
llIicIIIOI do Ih; • IIÇIo poderi lIiIIda
propcIIIIllO toro cio
,1ndellll.
divida, aabon'" elo
qlIMdo I dIvWa

MO 1III-.rn O rMO que
. . . . . . toro .. lit
doa

An. ,."

1lOIiciIII, o j.i& I

qIIt
nqlIÍIIÍlIIi.

l1li..-.
raIde o Nu. 011.
.

mr. aacuçIo, rOl--*lo o..."." rorça
.

Do I ~ o cIoOCvedor

M. '10. Vcrillcado o ~o cio cJevoador. cabe .. mdor p r _ I
aacuçIo.
" " " " 0 ÚIIiCO. CouicIer_~. o devedor. que llIo ....fu apotIl.
_ . o c1irâto ~icIo pcIa _Inça. 011 I obripclo, I que I lei atribuir a cfl.
dIciII ele Ihulo CMClIIivo.
Art. 'li. O tracJor llIo poder.
aaacuçlo. 0lI nela proIICpÍr,. o devedor
CIIIIIprir I obriIaçIo; _
poder. recusar o recebinMnco da prnlllÇlo. C11lbelKlda 110
IlluIo execulivo, • da RIo corresponder eo dircilo ou • olIripç(o; CMO . . que requcreri eo juiz I 1I1lICUÇIo, ~vaclo eo devedor o direilo de _bar......
An. '12. Em locIoI OI CUOI em que é e1erClO I um contrllClll., IIIICI ele CVIlIprida I
_ obripçIo, aitir o _plcmcftlo da do oucro, RIo IC
elICCUÇlo. IC o deve·
dor .. propilc SIlisf__ I prestllÇlo, com lIICÍlII consiclcrlldos ~ pelo juiz, IMdiante I calCUÇlo da _trapralllÇlo pcIo credor, c ntc, _ justo motivo, rccIQU I
ofenl.

in.

proceder'.

Par..,.ro único. O cIewdor podcri,lIIIretllllo, _
•• da obrlpcIo, dcposi.
IUICIo em Juizo I prntlÇlo ou I coisa; CMO CIlI que o juIZ suspcncler. I alCllÇlo. RIo
permitindo que o mdor I receba, _ cu.priI I contraprallÇlo, qlIC lIle locar.

.s.r-

II
Do 1ltulo Euctltivo
M. 513: Toda _~Io 1_ por . . . Iltulo _ivo judicial 0lI CIlr8judicia1.
An. , .... SIo IlIulol_ivoI iudiciail:
I - I IClllcnçl COIIdIutbril prof'" no ~ civil:
11 - I -CIICI pcuI COIIdenat6ria trIIlIÍlada ClII julpdo;

.V...

l4i.~7.1,.,.II.~.I

.......IM.,,._-....._._

111 - I _a.ça ........6ria e1e~. de COlICiIiIIÇIo. 011 ele .... anilr.;
• V. . . . I.fI7.

IV _

..,......~

I

v - o fOl1llll •

I C*tiIIID 'éJe

pelo 5IIpr-. TrilNMI"""

peniIIIL

I'aripafo ÍIIliCD. 0I11t.... I quc ........ o li! V " e artilO 111ft rllrÇll naculivlI
hercleirOl e
Illeulo ....

eactuoiw_ _ nlaçlo eo invelllariMMe. _
_ _ 011 siRlu".

M. ,.,. SIo IlIu"" _livoI CIlrljudiciail:
I - I IeIrl ele cJIIIllio. I _ . piOlllillbritl, I clllplicall c o ~;
• V . _ . · I. . . . JI • . . . - . , . _ - . ... " . " ' _ _ ........

-...-..
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'._.",l._
.1 .

·V.

-

D«m•• '17 ",. • ,.,...,.,
• V.~o,.·J7MJ• • U •

11.,_."
....
_.I .__--.-_
~.

·•V.La.·"".•
V.-.", •.·II'.•••

11 .- o doculllCftlO público. ou o panicular minado pdo devedor e sublcrÍlo por
duu lntemullhu. do qual conJIe a obripçlo de papr quanda delmninalia, ou de 111·
INJII coiIa runpvd:

...-

• v. c
• y.c

114. I1J.

CmI. _

CMITut.o IV
DA ItESPONSABILlDADE PATRIMONIAL

An. 591. O dewcIor *POftC/e. pua o C1IM/lrimenIode_ ~ _
OI __ bens prtMllta e (UlIUDI, ulvo u ratriçda ntabetacidaI_ ~
An. m. F1c:uI NjeitOl • eUCUÇlo e. beM:
1- do _
a Ululo 1inpIar.
de
_ açID r. . . . . . direito real;
" - do 16áo, _ Iem. da lei;

I""'"

· v.-.",..·I...l.•ll._.""'...........

·v..11._.1....li" _ .........."- __

_

""11I.~
~.

111 - do *"dor•
IV - do c6IIj..... _
~

•

v.La.~

&H. _ _

V - o crtdito de _Iuario de jUllÍÇ8, de perito. de intâpnte. 011 de tradvcor.
_ . anoIU_OI ou hoIIcririoI r_ ..,rovadol por decIIIo judlclal;
VI - a cenidlo de divida alin da FUftIda Pública da UIIiIo. EIIado, DiIlrito F..
. . . . Territtlno e Munidpio, _rapondalle . . cridilOl illlCritOl na r~ da lei;
......, •

• v•• La.·.....
· v.-. JM./• •
J7I,

ll._.I.. . . .

-'"._/IINiL

VII - lodOI OI delaaiI UtulOl, a que. por cIiIpoaiçIo C1t~. a lei alritIuW rorça

·A_........

_iva.

_,..Loi •.·J.m.• I·._.,m

I I ~ A propoIilura de açIo IDIIIalbria de dtbito f1IcaIlIIo iniba a F. . . . PílbIIca
de . . -

•.1·

a c:olnIIca.

_,..'""•.·J.m.•

/~._.,m.

I ~ NIo
de ~.açee pe/o Su..-o TribuMI FadInI, . . . _
- - . . OI IlIulOl exealtivOl atrajudiciail, oriullC/ol de paII -raneNo. O 11111/0.
... IM efticia exealliYa, ... de 1MiIr_ . . rwquiIilOlde ronMClo eaIPIoi pI/a !li
do .... de _ c:eidlnIçIo e indicar o 1r1IIiI_ o ..... de ~oda~.

• ".· .......... _ _

Loi'f!J.m,./~._.lm.

An. 516. A eucuçlo pua cobraDça de crtdilo runclar·... 1CIIlPft CIIIlkulo lIquldo. ceno e nillvd.

• v•

a..- ..

An. 511. A exa:uçlo. definitiva, quando rundada em _ença lraasitada _ juJ.

le racuno, rccebiclo 16
•

~ ...

DO

deito d:"'oIuliVO.

Ul.

_i_o

IiWfll."

Art. DI. OI baIlS particlllanl doIl6áoIllIo ~ pela dlvidaI da---'
deleftlD _ _ prcvislOl_Iei; o 16cio. ~ldado pdo ~ d adIvida,"
direito a exiIir cjue se. prillltiro _idoI e. bertI da - - . . .

An. 5". A execuçIo clefínitiva ru·... _

aUIOl principais: a eucuçlo pr0visória, nos aUIOl suplemerllara. onde OI houver. ou por carta de _tença. atralcla do proc:euo pdo etcrivlo e minada pdo juiz.
An. 590. SIo raquisilOl da carta de _tença:
1- aUluaçlo;
" - paiçlo inicial e ptOCuraçlo _ pana;
111 - contntaçlo;
IV ,- senlença euqllerlc/a:
V - despacho do recebimenlO do racuno.

• v.... UJ.,......,. .......
Pariiraro único. Se houve habililaçlo. a carta 'Conler' a _ença que a jullou.

0.

• v.... IN.R.
C\IIIIIIft ao 16cio. que'" o lIeMfIcio dIMe artito, . dade. 1irGa .. _ - . livra."""'" ~ _ _
II~

da ___

lIiIo•

I

~

,.,... . . _

. . artito 0 . . . . .0

_ " " " " 0 fInico do

artJeo-

pan.,

rior.

Art. 59'1. O espi)Iio raponde .... dlvidaI do ra/acido; 111M, reita a
*POftC/e por eIu na proporçlo da parte que na herAllÇa lhe couba•.

llerdeiro

• v.C'....

eMa

c."" .. I."
CAPITULo V
DAS DI5P05/ÇOq OEIlAIS

-r:-:~::-==q·,..o~
.;}:.: ar*- o COi"'IC-'O _

parta;

11 - advertir ao devedor que O lfII proc:edinlaMo COftSlÍlIIi'aiO alental6rlo •
*de da justiça.

'li.

An.
A eucuçlo proYiJ6ria da _caça ru·... do mamo modo que a defIniliva. observadOl OI lf:IUillla princlpiol:
I - corre por conla e raponubilidade do credor, que preoIlri caUÇlo, obriIMdo• a reparar OI datlOl cauaadOl ao devedor;
11 - nlo abranae OI ale. que imponCIII aIietlaçlo do dornlnio. lICIft pmnite. _
CAUÇIo icI6nea. o leve_lO de depbsito _ dinhdro;
111 - foca _ deito, lDbrevindo _Inça que .-odiflqUe ou ...... que roi objalO da e.ecUÇlo. rntituilldo-. u coisu DO atado anlerior.
Parilraro único. No caao do n~ 111, date anilG•• a _Iença proviIociarnefte
CItl:Clllada ror mocIifocada ou eulac/a apenai CIII pan., somente _
pane flC~ri _
ereito a aecuçlo.

lei.

An. !M. O cndor. que
por direico de retelIÇIo. . . po.e de coiIa . . _ e ao . . . . . Il1o poder' ~ a eMClIÇIo sobre 0lIl101 bellI..ao depoiIde
_ida a coiIa que. adiar . . . . poder•
An. m. O fiadar. quando _ado. podai _ . pnhora beM
___
do devedor. OI beM do nador flCAllo. JIOI't., sujeiloa • eMClIÇIo. se •
do
romn . .nciall.' SMisraçlo do clinito do cndor.
p• ..,.ro ÚIIiCO. O flallor. que PII8I a divida, podai _ _ o ~ _
. . . do-..oaw-.

I I~ Quando o IlIulo ueculivo ror__ença. que COllICIlIla COIldcn8cIo ~
proceder·... prillllliro • MIa Iiquidaçlo.

lado ou em tllulo e.lrajudicial: • provilória. quando a _Iença ror iaIpupIada lIMdiu-

rrauda de eMClIÇIo.

• v.-._I.··71.I1~.

.11. ,U.

I 2~ Quando na _tença h' uma pane liquida e outra illquida, ao cndor • licito
p r _ simull_t•• aecuçlo daquela e a liquidaçlo dal•.

llllu ,.a _

" - quudo. ao l.-poda aIinlaçIoOll~.curia_ra o. . . . . . . .

da apu de redui-Io • iMOlYtftcia;
111 - _ danaiI_

.,.1.·.lA4•.•........ 1.· .......... "".

• VI« - .

beM prbpriOl. -..doI 011 . _

Art. J9J. {-o-drra-. _ rllMlde de eucuclo a allellaçlo 011 -.;10 de 111M:
I - quando llIbrr ela peIIder açlo rundada _ direito ,.a;

IV - o cridilo decorrenle de roro. 1aucIftnio. a1uaud ou rtada de imbn/. bela_

7I,_,..., __...
•.,.I.•"._.I _ ...... _ _

cuoa _ que OI _

rapondaa pela divida;

V - aIieMdDI 011 .,avadol _

...,.

_ -.o de condominio dade que comprovado por contraiO eKrito;
• v.C.... C."" ....

de -..ça prol. ...

.-so .. poder de ttrCliroa;

_~_~

111 - OI contralOl de hipoteca. de penhor. de anticrae e de caUÇIo. bem cOtnO de
IqIIIO de vida e de lCidenles ~ de que resulle mone ou incapKidade;
171. JJJ• •, . . . " . ...... W.

~

~

• v.... JtIl

. .".14l

c~

C.... CmI. _
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·V._.·H".•
•V. -.", .'1".•1I./<wrftIO.1"'
11'1"""'" __ • __
.__".
.,...,..I "".,...

• A"........... _ _ La'f! J.I1J• •

diItti-

'.'._.',,1:

Art. 600. ConsicIIra-se alentalbrio • dipidade da jllSliça o ato do devedor que:
I - rrauda a eUCUÇIo;

• v."". JfJ
" - se opllemalic:iosunellte.tu&çIo.Clllprepndo ardil e meioI aniClcioaoa;
resiste injUlliRcadal.nte .. ordeM judiciall;
IV - Il1o indica ao julJ onde I/: CIICOIlI,.. e.lImIllljciIOl' fUCUÇlo.

JII -

• A"... .-- ....... _ _ Loi •.·J.m.•

/~._.If71.

An. 601. Se. advertido, o dewcIor..-- ......lca de ai. ~ _

~

10 antecac/ente. o juiz. por daciIIo.1he proibir' que dai por diante rall _ . _ , Pr.
c1u. esh. decisIo,. der_ ao . . . . raquerw. nc-... ncornr.OII pnI_ _ pro.
CaIO quaitquer atOl, enqUMIo llIo lha ror nIevada a pna.

• A............ _,..Loi ..·J.m.• ,.·._."".
pu..,.ro único. O juiz raIIvui a PIl\A. se o . . . . se COlll~tr a llIo lMia
pralicar qualquer doi ale. dellnidol no anilo antlCellaue e der nador icRlMo•.que ,..
panda ao credor pela cItvida priDcipaI. jlUDl. dapaaI • hoIloririOI ~1cioI.

.,.......,. ... ..... _ _ Loi ..·J.m,.,.·._."".
An. 602. Toda vaquealndaninçaoporaco i11clIo itlduirpnllSlÇlodea1llMnlll.
o juiz. quanlo a esta pane. coecIatert o devtdor a _iruir um . . . . cuja nnda . .
se.ure o seu cabal cumprimenlo.

·...................-,.üI..·J.m.•

,~.-..

I~ !Ire .11. nprIIIIIlado por iIalMlI 0lI por
......,.. I 1aIpalhortwI:.

•

,,1J.

llllllol da diYida púIlIica, . .

I - chnale • vida da YkiIM;
11 - ralecendo • vitima lIlI COIIIIq~ de ato iIlcilo, enquanIo d_ • obripCIO do de"CIor.
·1 ,.·_ ....... . . . - , . " . , ..·J.IlJ• • '~._.,m.

I :r. O jlli& pocIert IUbllltllir. _icuiçlo do capital por cauçIo l'Idejllll6ria. qw
. . . pnada . .
doIlIftI.
I ....

ronna

m

_r_..

.ll~_"""_"'''''''·J.IU..'.·._.Im.

13~ Se. rIIada.~de""'OI,........ lIIOCIIfnçlo . . ~O,.
. . . . . pocIert. pana pedir ao jllil,
ciralnltlllciu, reduçIo OlI-atét '

_-.a.

.,J.·_.......

...-"".LiII..·J.IU..'~._.,F1J,

• 4~ C-*. olIriIacIo de

.....

c-..r.cIMIMa de bab.H"t

01. o jIIir . . . . . . _ r _ o - .

,

iaIpenIlarabiIiOll_da~O de-

AlI... l'!'cadMI & 1íqIIidacIo. qllMdo •

lIIHIIIÇa

11 - requem • i11lima;1o do CIIdor piporatlcio. hipotec&rio. 0lI lIIIIlcrttlco. oi'
usuffllllllrio. quando • peMora recair Iobft bens aravadol por penIIor. hipoteca. anIicrew ou usufrulo:
• V. . .,IIf.

111 - pleiteu medidas acaultialbrial \II'IIlIles;
IV - provar que adimpliu • conlrapreslllÇlO. que Ihl cormpoede, 0lI que lhl"
squra o cumprimenlo, 11 o aeculado do f« Illlripdo • salisfazer • sua prataçio •
nlo medianle • conlraprestllÇlO do clldof.
• v.. .". .l.
..It~. 616. Verlllcando o juiz que I peti;1o iIIlcial

nIi iacompleta. 011 nIo 11 adla
llCompanhada doi docwnenlOl indispen"vtiI i proposilura da accuçlo. detmnillar&
que,o c,redor • corrij•• no prazo de 10 ldez) dias. sob pcM ele lIl' illdererW~•
An. 611. A Pf'OIIlIIit..,. da aecuçlo. deferida pelo juiz. inemlllllPl.~.
l1l8I. cicllÇlO do cInNor deve 111' rcit. com obInvlncia do cIiIpoIlo no art. 2...
An.61'. f! nula. a«uçIo:
I - se o Ikulo acufitlO nIo ror /lqWdo. cato I a/cIYeI (art. 511):
11 - 11 o cIevecIw nIo ror rllllaar-tll cIIado;
111 - 11 illllallnda UNes de .. verlr_ • COlIdlçIo oü de ocorrido o 1 _ , _ ea101 do art.
An. 619. A aJienaçIo ele bem .forado OlIpevado por penhor. hipoceca. UNM:n.

'12.

CAPtnn.oVI
DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA
nIo cIelermlllar o valor 0lI

.......... o atIje10 ~ condenaCIO.
AlI.... , ...... lIquidaçIo por l:6IcIIIo do corudor. qlIUICIo • COIldaIllçIo

.....-=
I - __ 0lI -.l'

0lI usufrulo wr6 inerlCU em rd8;1o ao senliorio dimo. 0lI ao credor pianoratlcio. JIi.
poIecirio, anticrtlico. 0lI UlUrlUluArio. que nIo houver lido i11limado.
• Vi*." I/J. 11.

An. 620. Quando por v.rIos rneIut o mdor pudn prOdlOVlt • 1~Io, o juiz
lIlIndarA que l i ra;a pelo lIlOlIo menos ".voto pari o devedor•
• Vidc _ . I/J. ,. , '/I

'o do CIPitII, ClIja ..... nIIlbelIclda _ lei 0lI eaatnIO:
11 - o VlIIDr . . - - - . ... 1_ _ eataçIo ftI boIIe:
111 - • VlIIDr dOIlll.1oI da tIIYlda p(Iblica, beftI_ de açGeI 0lI ~ de
II • 1 . . . . . . IIIIIIanl COI~ _ boIIa.

CAPtnrLO 11
DA ~XECUÇÃO PARA A ENTREGA DE COISA

C

_

s.r-I

AlI. toS. EIaIlonIdo o c:AkuIo. lOIn ate mMiraur·se:Io .. pamr 110 prazo code 5 (cltIco) diaI; o jtriz. _ sepida, cllcidiri.

........ alco. Do JIIaIIdado aICUIiYo _

Da Enltep de Coisa Certa

.. aMaa do ciIcuIo•• 1IlIIaIÇa.

An. 621. Quem for condenado • _ .... c:oiIa e.ta lIrt citado .... dentro de

AlI." Far·
liqIIidaçIo por artIit~o quando:
Ipela -enca 0lI convellciollOdo Pt* pana:
11 - o alIfr • _ _ do objeto da 1iquIdaçIo.
• vlllt ...

10 (daI dial, salisrazer o julaado OU.leIUlO o juizo (an. 737. 11). apresenlu embvlOl.
An. 622. O devIIlIor poder. depoIílar. coisa. em vez ele mlrep,la, quando quiser
opor embaraos·

'''Ir..

• ...n . . _

AlI. fIIII. llaquerIda .liquidacIopor .Ht•..-o. o juiz - ' o JllritOI .....
l'artpato uico. ~cadoo laudo,lOIn o qual poderio .. panas manir......•
• 8O prazo. 10 (da) dial. o jMiz ".rair&. _enca 0lI cIesicnad .udiIncia de ÍIIIIf\Io

CIO e ~o, II.-.n..
[

C

;'0,

An. '23. Deposilada. coisa. o exeqllmll pode" 1ev1llli·1a anles do ju/pmmlo
doi ...,101. salvo 11 estes f«1Ift rKlbiclos com suspmsIo da aecuçlo (art. 1411•

_

• ....... _

_ver

a.

Far,• • • Iiquidaclo por artllCll. quudo. 1*8 determinar o valor da
_idade de . . . I provar falo novo.

AlI... 0tIIervar·. . . ne Iiquidaçto por anilol. o proced/mmto 0I'lfltWI0. ,..
....., ao LIvro I date C6difo.
AlI. 610. Eder_, 118 liq~, CÜICIIIlr de novo • lide. OlIlllOdif_ .1IIIIença,

_.~.

AlI. 611. JIIIpda. liquidaclo•• panl prOlllOVlrt • asecuçIo, citando peaoaI-

_odevedor.

An. 6206. $r o devedor mlrepr • coisa. "vru·.... o respICIivo lermo e dar'lI-i
por
eucuclo. wvo IIISI., ele llCardo com I _Ienç., tiver de prossquit par. o
PIIMWftlO de rrulOl e ressarcimerllo de perdas e danos.

rtnda •

• "In. . _

. . . . . _ , . " LIO~"

'11• • '· ...._ . "".

An. 62'. NIo 1IIIdo. coisa Inlrelue ou deposilada. nem admilidos ImbarlOl SlllpenlÍVCK da 1lI«\lÇ1o. expedir·•••• em ravor do credor. mlndado de imisslo na poue
ou de busca I apreensIo. conrorme 11 Irllar de imóvel ou de móvel.
• "1.... _

. . . . . _,.III~.·J.I1J
• • , ' . - ' . "71.

• V*." 7J1. 111

An. 626. Alienada. coisa quando jilililiosa. Ixpedir,.,i mandado COlIIr. o ler·

DAS DIVERSAS ESPt:CIES DE EXECUÇÃO

m." adq.irmle. que sommle lIrt OIIvido cIepols de deposk.....

CAPtnrLO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
AlI. 612. JlaIaIvado o _ de illlOIvhcia do devIdor. _ qllllllft hapr o COII.nlvenaI (an. 1'1. 111), - - '•• IJIIC\I;IO no ~ do credar, que adquln•
. . ......,., o direiIo de prefahcla lOIIq OI bftI penhcndoI.
AlI. '13. Itacailldo maia de _
penhora sobre OI_lIIlII, cada cNdor COII~ o "Iiclllo de pref. . . . .
_

•V"'-"""".

An. 627. O credor lem direito I receber, IItm de perdas e danos. c valor da coisa.
quando 1SI1 nlo lhe ror mlrque•• cIeIeriorou, nlo ror mcOlllrada ou do ror reclama·
da do poder de lerceiro adqllirentl.
t I ~ NIo coc\hndo da sentença o valor da coisa, 0lI1111do imposslvel • lua .vallaçlo. o credor (ar·lhe·' I tIlimaliv•• sujejtando-. 10 IlbilrlmmlO judicial.
I 2~ O valor da coisa e u perdas I danos serlo apuradoI em liquídaçlo de senlença.
An. 621. H.vmdo benreitorias indeniliveil fcit. na coisa pelo devedor ou por
lerceiros. de cujo poder e" houver sido lirada•• liquidaçlo prtvia ~ obriptbria. Se
houver saldo em flv« do devedor. o credor o clepKitll.1O requeler I mlrep d. coisa;
w houver saldo em Ilvor do credor. estl poderi cobri-lo nos .UIOS do mesmo proctSlll.

An.614. Cumpre ao CIIdor. ao raq_ll" lucuçIo, pedir. cilaçlo do cInNor I
instnIir • petiçlo inicial:
I - com o IllIdo _Iivo. salvo 11 ela 11 fundar lIlI IIlIImça (art. 514);
11 - COft\ • prova de que 11 verifiCOlI • cOlldiçIo. ou ocorrlll o lenno (art.

Sfrlo 11
Da Enlrep de Coisa

,m.

M. "5. CllIlllllW ainda ao credor:
I - indicar. espkie ele asecuçIo que prefere, quando por lIIaiI de _

. . . . . _,.".,~~JI1J
. • /~._."7J.

• V*.". 191. ,

TITuLO 11

111' Iflllll8lla;

....... _ , . Ut~~ J,I1J. . , . ' . _ . "7).

• V* . ., 7". 11.

ri . . . . . . . . . 1IlInI8 do 1aIIdo.

AlI.

Quarta-feira 18 01773

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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modo pode

lnem.

An. 629. Quando .1lI«\lÇ1o recair sobre colsaI determilladal pelo af-o I q •Idade• o devedor \Cfi ckado para Inl""'''' itMIividualizadu•• lhe couber. acolIIa;
ma> essa couber ao credor. estl • indic.' na petiçlo inicial.

se

·v.

C'-'IO (,.tI. .". 'N.

,n.

An. 630 Qu.lqu.r d., p.rt•• pod.r•••m 48 ('lu.r.nla • 0110) horu. ,mpupar a
"",olha f.ila pel. ou"a.• JUIZ
plano. OU . . . n""....rio. ou.indo penlo de

°

d«.d". d.

'UI nomtlçlo

An 63 I Apllc.r·..·••••""uçlo par••n"••a d. coi.a IRcona
~Io

Outubro de 1995

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS

01774 Quarta-feira 18

° "I aluído na M'

An. MO. T........ da COIIlrato. que laaIIa por objeto. uansfatacla da pr0priedade da coiIa determinada. ou de outro diraito. a açIo nIo .,. acolIIida l i • parte.
que • ÍlltantOll. 11Io cumprir'. sua prataçlo, nem • oferecer. nos CUOI e f _ ......
salvo la ainda nIO ailivel.

anltr;10r

• Vi*'''.

• v. . .
CAl'ITULD 11I
DA EXECUÇÃO DAS OBRIOAçOES DE

FAZER E DE NÃO FAZEI

m • .". IV,
17. " '• • úl.·, ,... • " . _ . " " , .

An. 641. Condenado o devedor a emitir c1cdaraçlo de vontade•• tmtatlÇll• . . trMaiIada CIII julpdo. produziri locIOI OI deitOl da dacIar~1o 11Io aaicida.

_

~I

Da ObripçIO de Fazer
AlI. 632. QIwIdo o objeto da ua:uçlo for obripçIO de f.... O dcV8dor-n cilado pva cumprir O juJpdo no prazo que Ojuiz lhe willll. Ie oulro 11Io àli_ j' deletnsinado.
An. 633. se. no prazo riudo, o devedor nlO wisrlUr a~. tllcico 10 m·
dor, nos próprios aUIOS do processo, requerer que ela leja ell«lllada 'cuaca do dcwedor. ou ha••r perdaa e danoe; c:uo em que ela 11 converta em indenWlçlo.
• . . . . . .,.C~Ch>rl.
11II

_,..u....

J.JJJ• • , ........... ,,,,,.

f I! O juiz nome um perito que a.a1iarl o cuslo da preslaçIo do f.IO.111U1daft.
do em lIIuida .xpedir edital de conc:orrfncia pública. com o prazo mWmo de JO (Iria")di...
I~ . . . . . . . . _ _ ,..

u. '.'

o juiz aslabalecer' • Iltulo de clUl;lO.
•

.

s.r*' III

• v...... lI7.
Art. 64'. A COIIlhlaç1o na JIIllII*IIIIiiria cIawai

• v...... 117.
CAPtnlL01V
DA EXEcuçAO 1'01 QUANTIA CElTA

.anl.JOA.
J~ . . . . . . . . _ _ ,.. úl.~ J.flJ• •

·.f.·........ _,..u...·J.w.. I.'."""'. I"".
,..úl..

Ao aalnar o lermo o conlratanle fari nova cauçlo de ~, (vIMe. CÍIICO por
CIl1IO) IObra o .aIor do conlralo.
• .J.· . . . . . . . _ _

f 6!

~I

o.. diIpoIiçOIa .....
Art. 646. A -.çIo pai- quaatla cena taa par objeto eçropriar . . . 40 ....
dor•• flm de setlafuar O dlraito do credor (1ft. "1).

• v... _

J.W• • ,............ If7J.

fi 4! • ,!. rnmer' em banallclo do erador.

·.........._,..u....

J.JJJ• • '.' ..........

n.

,,7J.

f 7! O mdor adiantari 10 clllltrlllalllC .. q_ias escabeIecidaI na 1JIlIIlC*I . . . .
• • 7~ . . . . . . . . _ _ , . . u..~, flJ. • I.' .......... ,,7J.

OU

inaIiaMwiI.

Ar1: 63'. Praslado o fato. o juiz ouviri. panes no prazo de 10 (dez) diu; nIo ha·
•ando impuanaçlo. darl por cumprida • obfieaçIo; 11II caso coatrtrio. decidiri • iIIto

.V

•v
• v

pulJllÇlo.

'36.

Se o COtKrllant. 11Io pratar·o filO tIO prua. 01& la o praticar de lIIOdo
~o 011 dereílUOlO. poderi o credor requerer 10 juiz. tIO pruo de 10 (dez) diaI.
que o .uloriIie • c:onclu1-lo. ou a faI*'i·lo. por COIIl. do contrlllllll••
rar"'.fo único. Ouvido o contratant. no pram de , (cinco) diu. o jllit lIIUdIIIi
•vaIiar o CUIlO dai deIpIqa -'riM • coodaIIari o conl_e • plli-lo.
Art.

aucu..-.

_tal'.

Art. 637. se o credor quillr
ou mandar
sob sua dInçIo. viii1IBcia•• obra e lrabalhos nec:euirios • pralaçIo do fato. tari prefartDcia, ali ipaldada da condiçOa de ofma. 10 terceiro.
• VillllIf,

Art.

'li. N. ~ de fuar. qllalldo for convencionado que o dcV8dor a f.

I h

n. o credor poderi nqIIInr 10 jlliz que \lia lIaIiDa pruo para CIIIlIIlri-II.

.......fo ÚlÚCo. Havendo f1CIISII ou mora do devedor, • obripçlo PI-.I do dei .". pardu. danOI. aplicando-Ia outr-a o dispOllo no 1ft.

'33.

vador - - .
• v

a.IIIe CM.

se aquala que l i COlIIprOlllftIU • c:onctuir um COIIlrato nIo cumprir •
11Io exc:luldo paio Iltulo. podari obcIr
_ -.ca .. prod o _ _ afeito do contrato. 11I' rJmllldo.
An. 639.

17.1J~

"'.a.llleCM.

Art. 649. SIo .bIoNtamalte impanborlwlI:
I - OS bens inaIimlveil. OI dcr:1andoI. por aiO voluatirio. alo ..jIkoIl_
çIOõ

•

.•

v.l.Ií,,~',_

.......

lf.~.,_

t

tTlI:iI

....

11- uprovilOlldaau-llo.de~.
l
do .....
dor • de _ rllllll/ia dunate 1 (_) llIh;
III - O aIIIl nllllClal e OI ratr1IlOe da flll1lla:
IV - OI ~.doa IIIIIialradOl. doa prot_ • doa ftIIIelDMriOI püI_. o lOldo . . . . . . . . lI1YO para .....-o da pnuçIo aIiIIIelIdclI;

• .. , . , . ". . . . . . . ,,,,, .... _

11ft

VI - OI Uvrae
nercleIo da

OI

proflIeIe;

. . . . . . ._

UtIllIlIIoa. OI"'~. . . . . . . . . . .
•

• VIiIII.tII ..• ...", . , . /11II.-.

,.,., 1ft. ff.
VII- • ....,.... tnçIII 011 OI . . . . . . . . . . . . . . doa ClllItII .........
de inltilutOl de pnriHllci•• bea _
OI ~ da lIIIInIIdada • leI'lIalra•
qllalldo cIatlIladtIJ ao ....-o do ..,... • • _ f..wa:

VlII- 0 1 " " " ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' • ..-...-0.
nhorIdaI;

«*riIIcIO•• _r. pIfle. lIIldo iMo pouIYaI •
• YI* . .
11IO-

, .

c.-. a,;r, ... f.'.

V-OI~doa"';

.u, • 'o-o

.......fO único. O direito de prefntncia seri aarcido no pruo da , (claco) dlaI.
cu.tadOI ela ncoIIIa da prOl'Olt••• que .Iuda o ano 634. f J!.

CO J

nh ""

Art. 647. A .apropli.çlo COIlSiIlr.
I - na aIimaçIo de balls do-devedor;
11 adjudicaçlo lIIl favór do credor;
III - no usufruto da iInbvà OU de ampn&
An. 641. NIo àIIo IUjaitOl'.MCUÇIo OI balI que. lá COIlIidIra . . . . g . . .

No cllO de dcfcumprimanlo d. obripçlo aaumid. paio _ . 011 paio

contratanle•• caUÇIo. rererida nos

C'ONI'RA DEVEDOI SOLVENTE

SforIo I
Da P'nllora. da AvaIIaçIo • da AmmaIaçIo

,.'."""" .1f7J.

f 4! se o crador nIo narcar. prefntncia • que l i rarere o ano '37. o ~ .
cuja prClpOSla roi aceil•• obripr·..••• dentro de , (cinco) diu. por lanlIO nCII IIMOI••
prestar o fato sob pena de perder. quanlia callc:íonada.

f ,!

da·"IIIIÇII. . . j ....

101I .Iide.

" ......... ,,,,,.

f. 3! No dia. ruaar • hora desianadol. abarII5 u propostU, acoIIIcri o j'9l.1IIlIiI
• •

e - .. 5açOa 1'ncIdanI.

Art. 644. Se. obripçIo COIIIiItir ali f _ 011 11Io f
O credor podId padIr
que O dcvecIor .ja ca.cIallado • papr UIIIlI pau
por dia da au.o ao ~
primallo. contado O pruo da dala eslabdleid. pelo jllit.

.

'1~ ........ _ _ ,..úl.~Ul.l• •

C',"" ... MI.

Dal 0Isp0Ii;lla

J.flJ• • , ' . _ . . . . . "7J.

As propoltu lIfIo acomPMhadaI de prova do dep(lIito da ~ . que

f 2!

c-.

IIqllideçlo.

An. 634. se o fato puder ser prestado por lerceiros. tllcilo 10 jllit••. nq~.
lO do credor. decidir que aquela o realW: • cuaca do dcYedor.

• •

• v...

Art. 643. H.vanclo _
OU Jnora do devedor. o cndor requami 10 jllit.lIUIIIda dalr. . o alO , _ culUl. rapondatlclo o devedor por parda • ~.
p
ro "lIicG. NIO lftIdo JlOU1vaI dar""1I o alo, • Clbrfp..;1o raoJva·. . .
paNeI

Par"'afo luúco. O .aIor da pmJaI • danos . , . apurwio
saauindo-sa a aucuçlO I*'a cobrlnça de quanlia cena.

·.."

An. 642. Se o dIwdor. praticou o .10, • cuja allotatlÇlo nlava obrIpdo pala ... 011
paio COIIlIaIO. O credor requereri ao jllit que lIIa IIIÍM prazo pva desrazt.lo.

IX - o lqWO de vida;

._.,,-

---_.__

1Iho." r- ...

•v.
c.-. c'"" l.fIt.
•v
J• • •
,m.
_Ift."_d
p" t
.
• v• • u..· ...
".jIIMa.,"'.-......... ---~
1ft.

/f

7J• •

--._._.-

• V* •.,

".DiInfN....."."'.• /I.',.",,,...,..'................' ........

X - o imóvd rural. Ilt um módulo. de. quccSlc seja o unico de quc4ÜlpOllllll O
~. rCllaf.-d1 I h.polClCll perl rml de financillllC1llo qroplCUirio.
• I"..
I.", ". 1 "J• • • • ,... til , .

.1t.".,,,.'' '

x..,.,..,..,..",.

· V.'",.-

~ ali

Parq,.ro único. O juiz decidiri clt plaao • duvidai WICÍIaMa .....-.çIo.
Art. 65•. Se ó devedor RIo li_ bcnI no foro da QUII. far·Jt-i • cucuçIo por
cana. penhor~SI. .vlliando-se I aIicnando-. OI bcnI no foro da liluaeto
(an.747).

SlI'-rIo 111
DI pat/Inra I cio dtp6ailo

Art. 650. Podan JCf penhorados. l rllll de outros belll:
I - OI frulOl c OI rendimenlOl cIoI bcIIIlnllicrliveil. l&Iwl se daliMdo1 I 1Iimcn·
101 de ~ . bem como de mulllcr VlÚVI. sollarl. detquillda. OU de pIIIOII icIoIM;

• \o'."' '., I.• ("IM'''''.'''.' ,.,.,... ,..
'11 - a irnllftll c OI objetOl do culto rtli.~. JCII40 de arMde VIlIor.
Art. 651. Anles de arrcm&lldoo OIIadjudic:1dOI os bens. pocIt o cItvedor. I lodo
laftJlO. remu I c_lo. pqando 011 c:onsllJWldo I ímponlncia da divida. II\IÍI juros.
ClIIlU

c honcrinOladvocalleiol.

I

I!

hora da ciUIçIo.

• YiII", '7

I 2! se nIo localÍl.fl o dnecIor, o oficiai mtificart c:wnprlcl.-ate 1II d1JiahdM
reaJIudu 1*' _ui·lo.
Art.6n. O oficiai clt jUlliça. nIo tIlCOIIInncIo o dnecIor,
. . . . . . .101 \IM. . 1*1 pnnIlr • cucuçIo.

""""0

• Ví* ...

_.IJM.6_

,IJ.

eo..-e

Art. 654.
10 cracIor. dtnuo clt 10 (ela) dYI, COlIIacIoI da daIa _ qUI 101
iIICIIMdo cio _
• que. reler. o 1*""'0 lÍIIÍCO do utilo 1111. . . ~ . ck..
(:lo por edi&aI cio dnecIor. FIndo o pruo cio edital, ler' o dnecIor o pruo • que. ral..
ano 652. _ . . . . . . . o _ o .. pmhor1l . . CIIO clt ftII).......-co.

N.

Art. 655. IIlcIImbllO dnecIor. 10 I_.1lIIlIlIIÇIo clt bcnI, obeerv......inll

onIan:

penhon. quando evidente que o prodUIO d. lueuçID

..b'

dtKnYer' na emidlo

_.

.... ~ . o oficiai
'_10 cio dftedor.

VII - _l1li.;
VIJI - 1mô\'tlI;

IX - naYiol. _~;
X - dlrtilOl • açllIa.

I I! Incumbllambtm 10 dtvecIor:

I - quanto _ bcnI' imbwiI. incIicfI·..... I ~ . . . . .iwaI......101 I
mttIcionar u dlviIM I canlroal~:
11 - CJ1IUCO _ móvIiI, ~.... o -.do. o .... - . . . - -

dUM _

.iça

..... praenla i dililhtcia.

rorça

Art. 662. Stmpre que -wio. o juiz requisitar'
policial. I fim de .WIiIiar
.. oliciail clt jUSliça na pmhor. cIoI bcnI I na prisao clt quan tclUtir , ordem.
• Ví* . .

J19.('-,_.

• V* .. IIJ.,..".. .....

Art. 66). Os olldais clt jUlliça Iavrarlo tIII duplicata o .UIO clt resisllncia. enlre.... _
via 10 ncnvlo cio procaio per. ser jUftll10l aulos c • OUIt. , IUloridadt
policial•• q _ cntrtptlo o pmo.
rariparo linico. Do .uto clt rllisllncia eOllllad o rol clt Ilsttllllln..... COIII. _
~fltaçIo.

_."""'0

.-ao.

Art. 664. CoaIidsar·.... Im • ptlIIIora lIIIdiatllt •
o dtp6ailo doi
lavr1IIIdtHt UI Ib IUIO • l i diJllhsciu IOtIIlI _Iuldu no .-mo cIiL

Art. 656. Ter..... por intlicaz • --.çIo, ...... COIIYiItdo o crador:

1-.

nIo ~'ordtID
SI aio _1Obrt OI bItIa

11 JlIIIIIIIIIICo;

:
IM Jel, COlIIrMO l1li MO }udIciaI para o

JJJ - •• havtndo bItIa no roro da UKIICIO. IIIItnIIlIIJaa lido 1IIIIIIIIIlIOI;
IV - • o dewdor, tIIIdo"'llvra I ............... _
0IItn11 CJIII o nIo
JIjaas;

V - SI OI bIIII nomt8dOI 1 _ inllllIcItstMt para . . . . . . ~
VI - se o dnecIor nIo indicar o valor doi bIlII ou 0IIIllIr ~ daa ~
• qlII • ral.,.. OI M. I • IV do I I! do an!lo 1IIIIrior.
bico. Aalll I --elo. a-pn1O 1InIdof• .-ao de praa ruo6ftl .-....so paio juII, aIbir • pIO\'lI da propt h d.da . . . . . . I, q....so lor o IMO. I
anldIo I11III1" clt ea..
Art. 657. e-prwa. . . . . tIoanilD.u Jd 1I
nduIda.
_ . Ilavnclo-lt por PIlIbontcIoI .. ~ _ IMO COlIIrkIo,
10 cndor

Par""'o

dIniIo i --.;lo.

lMIico. HaYlllclo maia clt uma prtlIora...vrar·..·, 1*1 cada queI_

I_

Art. "'. O IUIO clt patIhon COlIIert:
I - • indicsIçIo cio dia• • • _ I luIar ... qUI roi
11 - OI _
do cracIor • do dnecIor;
JlI - • dtacriçJo cIoI bItts pmhorados. com OI SIUI eatlClerIIlIcot;
IV - • ...-çIo do dtpoaitirio doi beM.
Art. aM. Se o cndor Il1O ~ ... qUI 6qut _
dtpoIiItrio o dtvwdor.
...........10:
I - no _ _ cio .l1li... eaIaa ElCOIIOtnica F...... ou ... _ lIutc:o. clt qw o
1!IIaIIo-"'" da UniIo pc-. lMiI clt . . . . cio eapiIaJ lOCiaI ~; ou.
_I•• clt lIiI.abeIet:imtaloe da crtdiIO, ou lIIDciaa .... no 1uIar. _ q
...
Ilbelecinlntlo clt mdIco, dtIIpado pelo juiz• • qllMliII_ dIabtIro
I ..
rnttaiJ preciOIOI, bem COIDO OI paptiI da cridlto;

_.,--_.--

• VI4o ... JI.I I.·

JJJ - qllUllo _ _a. apecirá-Jol, iDdlc:udo o -..o de C8lIIçM • o

.-cre•.so •

qUI . . . . . - . • raidlncla ou o

Art. "I. Dtltrido o pedido mmcioNclo no utiIQ anl~le. cIoia oficiail clt
jUlliça cumprirIa o mandado. arromMnclo porta. lIlOYfts I "VIla. onde pmurnirall
qw • achtrft OI bens. I lavrando clt lUcIo .ulO cirCUftSllIICiacIo. qUI ser' uliMclo por

tl'Mli

imtlvtI em qUI li 1ICiIaIft;
IV - quanlO _ crtdiIOI, idtalif!clr o dnIdor I quaJifJc6.Jo•
ori. . da divida. o Ikulo que • repreIIlIIA I • daIa cio ~.
I 2! NI aacuçIo de mdiCo piporlllcio, lIIlicrttico ou ~ . pmIlora,
indtpendmlCllllllll de -.çIo. recairt lIlbrt I coisa dIda _ . . . .ia.

OI

Art. • . se o dtvedot lachar • ponu ela c:.a. a fim clt obIuIr • pmItora doi
comuaicflt o ralO 10 jlliz. IOllciIIIIdo-IIM ordem clt arromba-

.... o oftàIJ de

~

I - dlnhtiro;
11 - pedrall llIIlAiI pncioaot;
IJI - liluloll da divida púbJiça da UniIo ou doi EsladOI;
IV - IlIuloll clt cridlIO. qUI I~ cogçIo CIII boIIlI;
V - móvelI; .
VI - mculoll;

(>

qUI precâr' requlsiçlo cio Juil 10 fIIPICI'vo elltr•.

dot ' - .-.u.dOI .... I ~ abIorticIo pdo...-co dia CUItU e1a~.
I )! No CIIO do per..,.Io aaterior • bem _ÍIII quando nIo _11. quailqutr

!laico. NoI 10 (ela) diII Mpuu. i .I.ilvaçIo cio .-to. o oficiai de
j. .iça procurart o dnecIor ItII _
ali diaI dillÍfHOI; nIo o _ltIIIcIo, eenin-i

o-nclo.

'''./1

I 2! NIo se levar' I tftllo •

.1.jII/Ito.''''.,..",.•,._.,,,,.

O orlcial clt jlllliça eatirari. no mMdacIo, •

• Ví* ...

Art. 659. Se o devedor nIo ~. nem rlZtt ~ dJida. o orlC:ial clt jUlliça
WIIDI bcIII qllUlIOl bull111 per. o IMIIfIICIIIO cio principal. julOl, CIII'OtVioI ldvocatk1ol.

~....,

la I lIc

,.niçIo publica; cuo _

Art. 652. O dnecIor ItI'l ell. per'. no pruo clt 24 (vinil I qualro) horaI. ~
011 _ _ baII i penhor•.
• Ví*LooIr_ "lI.

.Ví*_M."""

f I! ErIlUlt·.·•• penhora onde quer qUI SI _11l1li OI beM. ainda qUlIlll ....

SlIb-r1o 11
DI ci~ cio devedor t da nDIIMIIÇlo de bcIII

• v• ., ...
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• Ví* ... JJ

• ..

• ..

"".JI.......'""....__.-.....
.

"".J,......."".......-•....-••_

11 - em poder do dtpOIldrio JudIclaI...... e OI iaIbvtII wIIaIItII:
JlI - tIII mIoa clt dtpOIiIirIo panlcuJar. OI daaIiI btaa, Da r_ pnacrIca ..
Subaaçlo V dtRe C8pltulo.

An. 661. NIo" prOMle , ............... laivo li:
I - • pritntira lor MUIIda:
11 - eucullclol OI btu. o pnlduto da aIitMçIo Il1o baaflpara o ......... do

cracIor;
• Ví*_lM.Tnf.

JJJ - I) cr..eor ..... da .............. por _
JIIlIiOtOt .. ~ .. por
- - JIIfto'loradol,
.. -.doi.
Art. 661. O dnecIor. '011 napallivtl, poda•• 1OcIo I..... _ . li'
aeto
ou da ad}udk:açlo• .-a- • MlbIilhIlçl!o do " - piÜOiIdO por diaIlIko; IMO que. -..çlo comri . . . . . ~ cIIpOIIi....
Art. 669. FtIlI. pathor1l. o orlCial clt juatiça
o dtWdor 1*1. . . . . . .
txICIIÇIo no prazo clt 10 IdtJ) diaI.
• Ví* ... 1JI, I.

l i ! let:aindoa ....... ta . . . u.6nk. . . . . . . . . iadIIIada. . . . . doda-1
vador.

DIÁRIO DA CÂMARA"DOS DEPUTADOS
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condHr"""'"

Art. 679. A pm/loA Joltre navio ou MrOMve nIo o"sta a que
ou operando att a aIienaçIo; mu o juiz, eo conceder a aUlorizaçlo s-a MYIIU' 0lI
operar, alo permitir, ,!U~ $&Ía do pano ou _opono antes que o devedor faça o . . . .
wuaI contra n,rQ1

• vdt..a. lO. ".."". ..... • ,11. 47. I . " t J.-,
• Vock" lJJ" C.-.. CtwI.
• VMk
116. t
COI'JI""C'1o Frdtt-I*'• .

,-o •

fi"

t

Outubro de 1995

2~ QuandO. penhora recair em bens r--'.soa da mWlla. daquela Ial iIllima-

do o marido.
• Vidc.-t. /0.""""0 ....... 111.
• Vock cu.... CIwtI. _. UI. 117. J/I.
• Vwlt.,."

j., I. ~ 1,.. , J,., , . COIUt........

SuMtrlo 1'1
Oaava1laçlo

F,.,.. ,•.

Art. 610. NIo letIdo embarpda a eucuçlo. ou letIdo rejeicadOl

Art. 670. O juiz .utorizart • alienaçlo anteciJMlda doa bens pathondoI quMclÓ:
I - sujeitos • deterioraçto ou depreciIIçIo;
11 - houver manifata vanlJllCtll.
Par.....fo único. Quando uma da pana requerer a alíeMçIo ~d!K'
bens penhorados, o juiz ouvir' MllIpre a outra alKa de dIcidir.

• ..1 - a deIcrIçIo doa benI. com

.

penhorari. ElIQu&nto nIo oc:ornr altip6c_ pnviICa 110 aniF lIlIViat•• coMidIrar,. .'
feita. penhora pela intitMçlo:
I - eo ten:eiro dewdor s-a que aIO ...... eo MIl crador;
,
11 - eo c:ndof cio teroàro s-a que aIO pradque _ di diIpoli;Io cio
~

c:rtdIteJ!

Art. 612. A penhora de cr6dilo, representada por leIra de cAmbio, lIOIa prorniJlO.
ria. duplicata. cheqlll! ou OUlrOJ titulos. far·se.' pela aprecnslo do documenlo. esteja
ou nIo em poder do devedor.
I I~ Se o titulo nIo for .preendido, mas o lerceiro confesaar a divide, seri haWIo
COIIIO depositUio da imponlncia.
•
I 2~ O ten:eiro sb se esonervi da obripçIo. depositando em juizo a itnportÍncia
da divida.
.

• v. . . ...,. r:.-.. eml

lhe

nepr o dCbito em conluio com o devedor. a quitaçlo. que ace
em fraude de necuçAo.

• v.... J,J
I.~ A n:querimmto do cndor. o juiz detenninari o cOlllparacimemo, em audieft.
da espeàaImenle desianada, do devedor e do terceiro, a fim de lha tam. OI depol_ tOl.

Art. 67l. Feita a penhora em direito e açIo cio devedor; e nIo leodo ate oferecido
em. . . . . ou sendo esta rejeít.soa. o c:ndof rICa sub-ropdo IlOl clireitOl cio dewdor
IIt • COIlCOI'1tllcia do seu crtdilo.
I I ~ O crcclor pode preferir, em vez da sub-ropçlo, a alienaçlo judicial do dinito
penItorlldo, cuo em que declarar' a oua VOlttade !lO prazo de 19 (dez) dias corll.soa da
raIizaçIo da penhora.
I 2~ A sub-ropçlo nIo impede eo sub-rosado•• nIo rKeber o cr6dito do ~
dClf. de prouesuir na eaecuçlo. noa mesmos aulOl, penhorando OUUOl bens do de-

vtcIor.
Art. 67•. Quando o c\itei(o estiva- sendo plekeaclo em juizo, avtrbw·.., !lO roICO
doa auUII a penhota, que recair nele e na açIo que lhe c:onapocldar. , flftl de • .efetivar
_ bem, que forem adjuclic:adOl ou vierem a caber eo dewdor.
• Vilt ... 1.'11.

An. 675. Quando a penhora recair soIn diYidaI di dinlMiro a juroa, de dinito •
rmdaa, ou de preJtal;ba peribdic:aa. o cracICIf poder' leY_ar OI Í\IIllI. OI rend~OI
0lI as praraçba • medida que forem sendo depositadal. ablltetlclo-. do cr6dilo a in!PQrtIndu .-bidu, conforme .. r....a da impucaçIo em papmanto.
Art. 676. Recaindo a pmhora soIn dinito, que tlllha por oltjalo prIIUIÇIo ou
reJlituiçlo de coisa determinada. o devedor seri iatilllado para, 110 YellCintento.
cIqloIiti-la. comncIo sobre ela a ~.

caraeterlsticol, e a incIicaçIo cio . . . _

11 - o valor doa bent.

Paripafo único. Quando o imóvel for .-ivel de cOmoda diYillo. o paito, _
do em conta o cr6dilO reclamado, o .valiar' em JIIU pana. sutrriado OI Jl(lIIiveiI'"
membramentOl.
.

Art. 612. O valor doa tltulos da divida pública. das açlles du sociedades I doa til-.
101 de crtdito nqociiveU em bolsa oer' o da CQ(açlo orlCiaI do dia. provada por eenldlo ou publicaçlo no b(Jlo ofICiai.
Art. 61l. NIo l i ~ a avaliaçlo. salvo quando:
I - se provar mo ou dolo do avaliador;
11 - • verifICar, poaterlormente • avaliaçlo. que houve dimiauiçlo cio valor doa
bens.
Art. 6M. NIo l i procederi • avaliaçlo . :
I - o credor aceitar a estimativa feiea na lIOIlIaÇIo de bens:
11 - se tfltar de Ikulos ou de mercadoriu. que tenham cOlaçlo em baila. ~
vada por certldlo ou public8çlo orlCiaI;

• v........ ,...
111 -

OI benI fonm de pequeno valor.
Art. 615. Ap6Ia avaliaçlo, poder' mandar o juiz. a requerimento do Inm.aclo
e ouvida a pane concriria:
I - reduzir a penhora _ bens suflcienta, ou transferi-Ia para OUUDa. que _ _
Aa&CIIÇIo. 11 o valor dOI penhoradOI fClf consideravelmettte superior eo cridito do _
qIIIIle e acac6riOI:
11 - ampIíar a peIIbora. ou Iransferi-Ia para OUlfOl bens mais v~, • o YlIIDr
dOI paabondos for inferi« eo referido cRdito.
OI

Paripafo único. Uma vez cumprid.. euu provid!nciu. o juiz
editaiI de praça.

Da pmhora, cio cIep6eiIo e da admiIIistraçlo de anprna

Art. • . A ammataÇIo oer' precedida'de edital. que conlerl:
I - í desc:riçIo do beIlI penhorlldo com os seus caraeterlsticOl e. traIUdo-Ie di
.."...•• JitIlllÇlo. a divisai e a transcriçlo aquisitiva ou a inJc:riçlo;
11 - o valor do bem;
111 - o lu.... onde estiverem OI mbveis. velculos e _mia; e. lIJIcIo dInito e
a;Io, os autos do procalO. em que foram penhorados:
IV - o dia, o lu.... e a hora da praça ou do leillo;
V - a mençlo da eXlstlnc.. de 6nus, bem como de recurso pendente de juilamqMo;
VI - a comunicaçlo de que. 11 o bem nIo alcançar lanço superior' intponIIIcIa
da avaIiaçIo. squir..." l1li dia e hora que forem desde 1010 dnipadOl.uw OI 10
(dai e 0110 (vintelleJUinta. a sua venda • quem mais der.
II~

miftiJtraçlo.
• J~ 0uvidaI . . . . . . o juiz cIacidIrL
• Z~· ê.1IcIto. portla, AI parIII.;...... f _ d e ~• • oll.do Q
depOIitirlo; cuo ... que Q juiz ~ por ~ a~,

An. 671. A pen1Ion de ~ qM , . . . . . . . . . . COlIOIIIIo 0lI oriIaçlo. far·..... conforme o valor cio c:rtdIto, lIoltre a NDda, lIoltre
011
sobre todo o patrim6nlo, lIOIIIIUdo Q jIIIz ComO dapoIIcirio, di pnftrtada, Ula dOI
_diretora,
Par.....fo único, Quando. pen1Ion . . . . 1Ioltre a rada, 0lI11oltre . . . . . . . . . .
bens. o depOIlWio apr-.rta f _ di ~ . Q " , - dI........-o
oltIerYando-•• quatlCO ao 1lIaiI. o dilpOlto llOIlIrII. 11'. no;
1Ioltre
todo o palrlm6nío, ~ a aacuçIo 01_ *-ionI-.IlII'IiIIdrHe ....
da umnataçlo ou da adjudlcaçlo. Q poder p6bIIco. que lIouYw 0IIC0qId0 • _

' '-o

No cuo dout. 614.11. COftItarido editai o valor da úitirnaCOlaçlo . . . .,

apadiçIo dale.

e de ouUDa IlUbeIacimallol

Art. 677. Quando a pmhora recair em estabeIIcirMalO -.:iaI. induIcrial 011
qrico\a. benl como em --ema. p\uKaçOaI ou edllkIo em COMruçIo. o juiz no- ' Wll depositirio. dalerminaDdo-lbe que ~e _ la (dali dJala f _ de ad-

maIwsart \lllbllcar

SM"-flo 1'11
Da arrenwaçlo

• VIIIIIM. 111.

~I'

:lo.

OI l1\li

• V. . ..,.I.(JJI4,

Da pmhora de c:ridItoI • de outrot dinIlGe l*rinlonIaII
Art. 671. Quando. peaMra recair _ cndito cio dewdor. Q oficial di jultiça o

l~ Se o terceiro
der, COftJiderar'II"

No

cilie '. 'encontram;

~IV

I

01--",

call1d!Kcom .feilo JUsperWYO, o juiz nomear' um perito para estimar OI . . . . peII/Ior-.
dot, 11 nlo hou_, na comarca, .valiador ofICiai.
An. 611. O laudo do .valilldor, qlll! seri apreMtltlldo em 10 (dn) dIaI,-*=

• ".' _

I

OI .....

I

. . . . . _".,.Ui.~JW • •

'.·._.,m.

2~ A praça realizar·. .'

ou no '

·'l.·

no 'trio cio edllkIo do FbnIm: o 1eiIIo, CIlIde _ _
daipado pelo juiz.

·J.W.•I.·._.,m.
ser'

_ " . , . U i ..

l~

QlIancIo OI beM peIl1lonIcIoI nIo ncedemn o valor correspDIIl\aU a 30 (viate) _
o maior saIúio minimo, conforme o art. 275 desta Lei,
dilpenuda • .,....
caçIo de editais. nIo podendo. neste caao, o preço da arremataçIo oer iftferior ao da
llYa\iaçIo.

·{»,.• II._./...,.

• ,J.·~".,.U1 •.

Art. W7. O edital ser6 af1ltado no ilrio cio FbnIm e publlc:aclo. - . - .
d _ _• em jornal de ampla c:irculaçlo local, devendo a primeira PIIb1icaç1o ali'da pdo _ _ 15 (quinMI diaa A data nwcada para a huta pilb\ica, • a . . . . . .
lIIIIII doa ultitnIM 1 (lml dias a ela anteriora.
• A............ _".,.Ui.~..a/• • /7 . . . . . . . . , .

• I ~ Atmdendo ao valor dos bens e As condiçlles d. comaIC&. Q j~ podai, 0lIft.
das u partes. modirlCllr e forma de publicidade pela imprensa, detmtlMlU' lIYiIOI -

IIIIiu«llIocal ou lamar outra pro~ lendmles' mais ampla publicid8dl d i "
~.
• • 1.·_ . . . . . _,..lAt.~UH.

·•

J~_"'"

_.I_

_,.. UI •.••."I.•17*_."

An. 611. NIo. realizando. por mocivo jlllIO•• praça OU O 1eIIIo. Ojuiz ~

plIb11car pela bnpmualocal e no

brlAo ollcial • lruuferlnc\a.

An. 690. A ~ far·.·' com dinIMiro • vilt.. ou • pruo de 3 (uta) diu.
madillnte c'\lÇ1o icIllnea.
I I ~ É admitido. lançar lodo aquele que estiver na livre adnliniltraçlo de _s beM.

EllCCIuam-.:
I - OI IUlorel. OI curadores. OI ICllamc....Ílc.. OI adtniIliltr8dona. c. slDcIIcaa.
liquidantes. quanlo 101 bens confiad.:>1 • SUl .uarda e rapontabilidade;
• v... C~ CtwI. .....

'11, I• • I.IJJ. I.

OI tIlIIIdaIirioI. quanlo ... bens. de cuja tdmiIIiIlrw;la IN

• v..... •" . ~ "'"' ...... ~

•"'* 0.-111 •.' J."" . I J . _ .'''1.
An. 100. l'odIrt o juiz., 0UYidII .. putel e MftI prejllbo di apedlçlo dOI eclitail.
Ilribuir • _ o r de iIlIóoeiI iNc:rito DI ftIIldIde ollcial di c~ • ialenDediaçlo DI
~ do iIIItMl penIIorIldo. QlMa esti_ intenNado _ .....-ar o iaIbvtI_ o
~o iIIIadiato da ICIIIIidIdi'do pnço
Mt , (cinco) dias l1li11 di ......
çIo di praça. f _ por lKriIo o M\lluço. nIo inferior ••valiaçlo. propooclo pelo ...
IlOl ~ (q.-.ma por ceIllO) • YiIIIe o _ t e • pruo. lItanlldo por hipotca sobre

poder'.

o'lir6Prio ~.

• A..... . - . . . . . _ , . U •.• ..",. • /7 ....

.,

Par..,.fo 6r1lco. O ncrivlo. o porteiro ou o leiIoeito;que c~ dIr_
• u_fetenc:ia. mpoade pelas deIpnu di DOYS pubIic:açIo. podendo o juiz apIkw.1he
• peIllI de suspenslo por , (cinco) • 30 (Irinll) diM.
An. 619: Sobrevindo • noite. proIICIIIÍr' • praça ou o leiIIo no dia úlll iIlIadiaIo•.
• _ _ hora em que ICYC inicio. indepmdent_te de novo edital.

11 -

.... "'.

.~._

I 3~ O dewdor lCd inlimldo. fOI' lIIIDdIdo. do dia e hora di ~ dI~

ou leillo.

N8daM1. 0lI do EMIldo. I que 1 _ I prefertne:i8. pari. dnuro de )O (Irinll) dIM......
li . . . . . PIIIIIdo o prlÇO dllrT-.çIo ou dladJucllcaçIo.

* "*_*1.

I 2~ Os editais de praçl serlo divulpdoc pela imprCIISI. preftmlCiallDenle na ..
çlo ou locaJ reservado' publicidade de nqbciol imobUiiriol.
• '1.' _ . . . . . ._,..UI •.•...JI• • I1 ....

OU

• VIM., "'.
• (~I

• v... ~a.iI, ".I./J1. 11.

111 - o juiz. o etCriYlo. o deposilirio. o .YIIiacIor e o ollclal de jwtlça.
• v... c. . CtwI. ... I.IJJ.II'.
11~ O credor. QUe lI1C1IIIIII c. bena. nIo . . oIlriIIdo • aiIlir o preço; _ . o
valor dOI bens exc.der o _ crtdito. depoUcari. denlro _ 3 (uta) diaI•• dif.~
1Gb pma de eIesf..,·•• 1I'mIlIIIÇIo; cuo _ que OI beM .-o \eYIldoa • praça IN 10

• '1.' . - .....

lanço.

An. 692. SerlIUlpellll' ammatIIÇIo. Ioso que o produco di aIienIçIo dOI'"
bular . . . o ~ do credor. NIo .... KCÍlo lanço QUe. -1CJIIIIdI praça IN li!110. ofereça preço vil. que RIo bate pari • SIlilflÇlo de pane rllliOPll do c:r6dilo.

.A...._....._,..U..·. .n ./7._.,.
ser'

An. 693. A _Iaçlo Conllar' de 'UIO. que
lavrado Z4 (vinte e quauo)!lo.... depoil de realizada. praça ou o \eillo.
•
•
An..... AIIinado o 1U10 pelo juiz. pelo -mio. pelo ammac.... e pelo p0rteiro CIlI . , . 1áIoeiro•• ammatlÇlo considerar·se·' P,CI'feill. acabeda e irnlnlivtl.
fInico. Poder" !lO t11l111to. deúezer·.:
I - por okio de nutidlde;
11 - • nIo for peco o preço ou se nIo for presIIda • CllIIÇIo;
111 - quando o arrem••anle proVi'. tIOI 3 (Irh) di. seauínles, • existhcia de
e.a lIaI nIo ~ no edital;
.
IV - IlOl CIIOI previltOl nesle CbdíIO (atU. 691 e "'t.
An. 695. SI o ammatIIIte ou o SCII nador nIo ~ cSmuo de 3 (Irta)diu o ~
~. o juiz impor·lMo" em favor do aaqllCllle•• mulla de . " (vinil por._) C8Icu.... sobre o lanço.
II~ NIo preferindo o credor que OI bens voltem. nova praça CIlIIeiIIo. podarl
10 arrenwante e 10 _ fiador o prlÇO dlltTlIlIIlIÇIo e .mu\ta, vaIaIdo • dacIalo _
llIuJo cucullVO.
I r O credor maniféstAn. otlÇIo•• que se rerac o I *. .ro 1IIt~. . . .
Iro _ 10 (dez) diII. conlldoa di verlllcaçlo da mora.
I 3~ NIo lIl'Io adolitidOI.1anç8e . . nova pnIÇII IN leiIIo o ~ • o n.

"""0

c:aa.r.

o tIIdor do anetIlIWIle. que ~ o valor do lanço e .1lllIIla, poderl

. . . . . que • lITCIIIIUÇIo Ibe .ja II1IAarerida.
Art. fIn. Quudo' penhora recair IGbre imbvel. far·. . . . alieMçlo" praça.

·-.,. "".

· UJ/• • 17 ...._

. ,• .

·•J._......_,.. LM...·•.

*'1._.'•.

IJ/.

An. 701. Quando o imbvel de illClfllZ RIo alcançar em praça pelo menos lO'Ft (oi·
Im,. por cenlO) do valor dI •• IÜIÇIO. o juiz o COftnar' ••uarda e administraçlo de de·
posilirio id&Mo. adiando • a1ienaçlo por prazo RIo superior • I (um) ano.
I I ~ !!li. dlllUlle o adíamenCo. ellum prnea.me UlqUrar. mediante cauçlo id~
nea, o preçO di .Ylliaçlo. o juiz ordenari • alimaçlo em praç••
I 2~ SI o prnendetKe • ltTemallÇlo se arrepender. o juiz lhe imporã. muha de
2O'Pt (vinte por cenlO) JObre o valor ck .vaIiaçJo. an balel\cio do incapaz, valendo •
dccislo como Iltulo PIClIlivo.

I 3~ SIm prejubo do dlspoao tIOI doia parlpafOlllllecedenles. o juiz poder' au·
I 4~ Findo o pruo do adiamento. o im6ftI .... aJimacIo. na forma previsl. no
616. VI.
An. 7OZ. Quando o iJnóoIeIadmidr c6moda divâllo. o juiz•• req-..o do de·
vedor. ordenar' • a1ienaç1o 'judicial de pane dele. desde que suncimle p'Il'. PIIIt o

11'1.

credor.
Par6lrafo CmIco. NIo havendo Iuçador. far·.·•• alienaçIo do imbvcl em sua inIqrídade.
'. An. 703. A cana de _tIÇIo c:onteri:
I - • deteriçlo do 1mb.... COIISllllle do Iltulo. ou•• SUl fali•• dlavaliaçlo;
11 - • prova de qllitaçlo dOI impOl(OI;
111 - o aUlo de _Iaçlo;
IV - o tllulo eucudvo.
• An. . . - ..... _ , . . UI.' J.'IJ• • , ............ "7.'.

• v..._. 7/$0 "'-

An. 704. Resaalvadol OI CISOl de IIribuiçlo de carmores d. Bolsa de VaIorei e o
previsto no ano 100. Iodos OI demais beM penhorados serlo a1imIdos em leIIIo publico.

• v...... IR.
An. '705. Cutnpn 10 leiIoeiio:
I - publicar o edital. anunciando. alienaçIo;
11 - realizar O leIIIo onde • ftlCOIIIrent OI beM. OU !lO 111111 desipado pelo juiz;
111 - expor _ pntendemes OI bens ou a _ r a das merCldoriu;
IV - receber do ~lIIle.COIllÍSIIo CIlabelecida em lei ou arbilradl pelo juiz;
V _ receber e deppeicar. dmcro em 14 (vinle e quatro) hora•• ordem do juiz. o
produlO di aJienaçlo; ,

VI - pr.u _

11M ... (quarenta e oitO)

honIa lubseqtlentes 10 clep6si10.

An. , . . O leiloeiro p(ablico Ieri livmnenle ncoIIIido pelo credor.
An. 7ff1. Efetuado o leillo...vrar·.·. o 'UIO. Cllped:ndo-se • cana de arrema·
tIÇIo.
~II
DoP~OIOCredor

An..... NIo. efetuar' • praça de imllvcI hipotlClldo IN empruado. que
10 (dez) diII pelo lllIIIOI deantaeedlncia. o credor h1pocdrio ou o
.-Ilorio dinIo. que nIo .ja de qualquer modo pane DI ClIICIIÇIo.

. ....-...o. _

• __

_,..ta..

Deposilada,!lO prazo que Ojuiz rllllr•• parcela inicial..... upedicla. cana
de ltTemllllÇlo (an. 703). contendo OIlermDI di prClpOll. e a decido do juiz, servindo
• C.rtl de IllUIo para o reaillro hipotecirio. NIo deposilacll. parcela inicial. o juiz imo
por'ao proponellle. em f.vor do cxeqtlenle. mull' iluala 2O'Pt (vinle por cenlO) sobre
a prOllO'Ia. vaJmdo • cIeciIIo como Illulo executivo.

I 3~

.orizar • Iocaçlo do Im6YeI no prazo do ldiullClIIO.

An. 691. SI. praça ou o leIIIo for de d i _ beM e hou_1IIIiI de u . - . - .
Ieri preferido aquele que se propuICr .ltrI'CIIIU-loI ~ . or~ ...
OI que nIo l i _ lic:illnte preço icual 10 di .vlÜlÇlO e . . . OI detDaiI o de lIIlIior

._.,

A (l(OpOIII iIIlIiQd o PfUO•• modaljc!_ e .. COIIdiç6eI de JllPlllCllIO do

I 2~ SI l i putll _datem com • propOIl'. o juiz. hotnoIoÍari. mandando
suspender • praça. e correndo • comisslo do mediador. que nlo poderA aceder de
, .... (cinco por cento) sobre o valor di aIienaçJo. por ~Ia do proponenle.

lei\Io • culla do credor.

• v...... 71•.

_.1_

1IIdo.

aIIIMçIo_;-

encarrepdoa;

dor ........
Art. 6M.
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w.
&III.~a.iI,

An."'. Na ClIICIIÇIo de hipot_ de viu fm-. nIo • puwi cana 10 lIIIior
~. _
10 c:redor adjuclicll~. anles de inlimar o reprncnll1lte di FUIIIcIa

Su_~1

o. diIpoIiç(lcI

.-ais

An.7OI. O pIIMMIIlO 10 credor far·se-':
I - peta enIrep do dialMiro;
11 - .... adjudic:açlo dOI bens penhoradoI;
111 - pelo USUfrulO de bem imllvcI ou de empresa.

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

01778 Quarta-feira 18
1iM_1o 11

Outubro de 1995

An. 721. ~ IlciÍo ao credor. anta da raIiuçIo da praça. raquerer·lhe.ja ~
do. em paplIIIlIlO do crédito. o usufrulo do .móvel penhorado.

DI cnlrep do dinheiro

An. 122. Se o devedor concordar com o pedido, o juiz nomeara perito para:
I - .valiar OI frulOl e reftclimenlos do imbvel;
qundo:
\I - calcular o lempo necesslrio ...... a liquldaçlo da divida.
I - a esecuçlo ror movida só a bene/lcio do credor sin"..." a quem. por força da
I I ~ Ouvidal u partes sobre o laudo. proferir. o juiz a _tenç•• ordenarldo • nJIIftIlora. c:Ibe o direilo de preferfncia sobre os bens penhor.clos e alienados:
pediçIo de cUl. de cons\llulÇlo de usufrulo.
11 - nlo houveT sobre os bens alien.clos qualquer OlItrO prlv~ ou pref~I'"
I 2! Conllarlo da can•• além das peçu inelicadu no an. 70)•• sentenç., o cAlÍftIlituldo anleriormenle • penhor..
.. . . - culo doi frulOl e rendimenlos.
.
t )~ A cana de UJUfllllo do imôvel.,. interit. no respectIVO rqislro.

An. '709. O juiz autorizar" que o credor Ievanle, alé a .atisraçlo intqrU \Ie seu
cr.o, o dinllelro depositado para Mlurar o juizo ou o produto dos bens alicMdoa

• v.",.n

Par• •fo único. Ao receber o mandado de Ievanlamenlo. o credor darl ao ~ .j.
dor. por lemao 110I aulOl. quitaçJo da quantia p a p . ' . .An. 110. EsIUldo o credor P8IO do prlncil*. jurO', Cllll.. e hOllClririOl. a impor·
IIftcia que ~JU leIi rnlilulda ao devedor.
An. 111. Concorrendo vUios credores. O dinheiro ser·llIes·' disllibulclci e mIre.
. . _ e . ordem das respcc1Ív" prelaçlles; nlo havendo tÍlulo Iepli preferfncia,
r " ' " em primello 1\118I o credor que promoveu • eX«\lÇIo. cabendo _ dImaiI
COIICOfftIIles direito sobre a imponlnáll reSlante. observada a anlerioridade de cada

.......

• v. . . fi'

An. 112. Os credores ronnularlo as sua pretenslles, requermdo as provas que
iflo prodluir em audittlcia; mu a diSlNI. C1Iln ela vcnari unicamente lUbre o direito
de prefatftcia e • anlerioridade da penhora.
•
An. lU. Findo o debate. o juiz prorlfriri • sentença,
SI/_lo 11I
Da adjudk:aclo de im6YeI
An.1Io•. FiIIda a praçuem lancador. UlciIo ao credor. of-..do praça nIo lafaior ao que COIIIllI do dai, requerer lhe .ii- adjudicadOl OI bens PIfIhondos·
ti! Idfrtlico direito pode lei exm:ido pelo credor hipolecirio e peloa credores
concorrentes. que penhorarem o mesmo imbYeI.
t 2! Havendo mais de um pretC1ldenle pelo mestllO preço. ,.occdcr·... etltn eles
• licilaçlo; se nenhum deles oferecer maior quanlia, o credor h,poIccuio preferir' ao
eleqDenle e _ credores concorrenla.

• v• ."

·v.

r;::~,"',,:,= .. ~ •

. , '"

("~ ("mI." 7IJ

• v. . .

/I"

cIirCI_.

An. 124. O UlUfrulukíO poderl c:elebrar nova Iocaçlo. aceilando proposta de
_11I0. cIade qui o devedor COllC:orde com lodas .s suas criusulu. Havendo ditcor·
dIncia 11M" o credor e o devedor. o juiz dec:ldiri, podendo aprovar. proposta. se a juJ.
.., conYCftieltIl. 011 delcrllllMr. Medianle hUl. publICa. a Iocaçlo.
An. 725. A cOMlillliçlo do lISUfrillO nI:l impediri. alienaçlo judicial do im6vtI:
ra. porm. rnsaJyado ao credor o direilo a conlinuar n. poue do imbvtl durllll1l o
pfUO do _frulo.
Par"'.fo único. ~ licito ao _ , , papndo ao credor o saJdo a qUI
cltrato. r~er a eatinçlo do USUfIllIO.
An. 126. NoI_ prlYÍllOl nos ans. 611 e 61', o juiz concederi ao credor tIRo
fnalO .. 1MIlfCI8. . . . que eSll o rlQ\llÍra anla da realizaçlo do leillo.

1_

An. 121. NolIIaIIIo o adlllinislrador. o devedor far·lhe·i a etIlrep da empresa.
An. 121. C.-pre ao -S-isIrador:
I - _icar • Junta C-aaa qlll entrou no nuclcio das SIIU fllllÇOal,
_endo-Ihe certidlo do dapacho que o nomeou:
11 - submeter • aprOllaçlo Judicial a forma de adminislraçlo:
UI - preslar COIM" 1llIMaImenl1. etIlrepnc!o ao credor as quantias ""bicIII, •
fiIIl de .,.. irnputadaa no papmetIIO da divida.

An. 729. A notIlIaçIo I. lubllituiçlo do administrador, bem como os seul dftí.
dnaa. rqem.• pelo dÍIpOIlO nos arts. 14. a ISO.

101 e

7IJ.' 1.-,

An. 1.,. Havendo um só pretC1ldenle. a adjudicaçlo repula·se perfeita eacabada
com a a"in.lur. do .UIO e independenlemmll de senl_a, expedindo-• • rftlll'Cltv.
carl. com observlncill dOI reqUililOl ellilidOl pelo UI. 70).

• v.. ."

I• • " • • 1.It ••• ." • • " . _ . " "

An. 123. Se o illl6vd eSliver arrendado. o illquilino papr' o aJUluel
ao usufrulukíO. salvo te houver administrador.

~III

Da Eaecuçlo conua a Flanel. Pública

JJI

ti! Deferido o pedido de adjudicaçJo, o aUlo somenle seri assinado decorricIo o
prazo de 24 (vinle e qualro) horas.
• Viol< .... 711. li.

I 2~ SUrlindo licilaçlo. conslari da cUIa • senlença de adjudil:açlo. além das pe.
ças exiaidas pelo UI. 10).
• Viol< .... 711.11.·•• 711. li.

An. 130. N.1IICUÇIo por quantia certa _ , . • FuencIa Pública. cit....".. a devedorll para opor em..,. 11II 10 (dez) diaI: se 1St. nIo OI opuser. no prazo 1qaI.
observar·.·1o .. squinla ".,..:
I - o jllil reqwsitad o
por ÍIllennédio cio pmiclenll do lribwlll COIIS'

""""'0

pltellll:

11 - far·.i o ........10 na onIetD de .preseni\IÇIo do prKalllrio I • COIIla do
respectivo crtdico.
• v.LftC...........·JJ•• I4._./r7f.

An. 7) I. Se O credor for preterido no _ dirlÍlo de prefertncia. O presidente do
tribunal. que apediu • ordem. poderi. depois de ouvido o chefl do Miniltério Público.
ordenar O seqlllSlro da quanlia lIKCIIlria para satisfazer o dtbito.

1iM~IoIV

Do usufrulo de im6vt1 ou de empresa

CAPITuLO V

Art. 716. O juiz da execuçlo pode conceder ao credor o usufruto de imô~ ou de
empresa. quando o repuw menos If8vOlO ao devedor e eflcienle para o rccebirnenlO da
divida.

II~

DA EXEcuç,\O DE PII!STAÇ'\O ALlMENTlOA
An. 132. A aIQIÇIo de SClKença. que coadena ao papmentO de prCII,çio aJi.
mmticia. far.... contorme O dispOlto ao CIpIIulo IV deste TItulo.

_

__

....rI. 71A. O usufruto lem eflclcia, assim em relaçlo ao devedor corno aterceiros.
• partir da publicaçlo d. Sllllene•.

......................

.. vtJt." 111.' J-.
• V.
NtIiIe Cf"', ...."..,""..,
. o -.trwo.

tt.' ,,,.

,.,.

t/If'k.,...,.,....

lIf'nIrIIlf"

An. 119. Na senlenç., o juiz nomeara administrador que seri inYlSlido de locIOI
os poderes que concernem ao usufruluulO.

An. 120. Quando o usufruto rCCAlr sobrl o quinhlo do concl6mino na co·
rwopriedade. ou do .lIgo na empresa, O administrador exerceri os direitos que numa ou
nou"a c.lijam ao devedor.
•
I

...._ ...

·

.v.~

l".

Pu*lr.fo ilnico. ItcIindo. pesIhon 11II dinheiro, o oferacimento de embvp
nlo obsl•• qUI o ucqllenll levante ~I a ímponlnáll da prataçIo.
An. 7)). N. aecuçlo de senlença ou de dec:iJIo. que nu OI ÜIlIenllll PfOYisio·
".is. o JUiz mandar, citar o devedor ~a. em ) (Irh) dias. efetuar o .....llertIO. provar
que o fez 011 jusli/lcar a impossibilidade de efetul-lo.
.
ti! Se o devedor nIo papr. nem • acusar. o juiz dec:retar.IIIe-' • prisIo pelo
prazo de I (um) • 3 (trll) mesa.

·v.

l'.pt.... ,.... _

• Vode .... li' " . , .... " , .. •
c...,1IIHfte FMrwI* , • • .-t. '-, , X.·III~ rlVt/".

• Vidr., 111. CótI". 0""

Pariallro itnic:o. Pode ser adminisllador:
I - O credor, consentindo o devedor:
1/ - o devedor. consenlindo o credor.

c.,...

• V.
Cb/I, .... JlIII • ..,.
v.';"'.·J.4l1..1'.~./''''''''''"I*.

Art. 717. Decretado o usufrulo, perde o devedor o 10lQ do im6vt1 ou da empresa.
que o credor seja paao do principal. JurO'. custu e honoruios adv_lc:lOl.

t 2! O C\lIIIpriIMMo da
véncidu e vincendu.
• I

pesIII

- ...
.,."..

nIo niIIIe o devedor do .-e-t0 dae pra!açOll

1.·.-......__,."

Lft •.• •." ,• •

11._."".

I 3! Pap. prlllaçlo alimmticia, o juiz suspender' o cumprimenlo da ordem de
prislo.

An. 134. Quudo o devedor for funcionArio p(ablico. mililar. dincor GIl .-eme
de empresa. bem COlIIO emprqado SIIjeílo , ~Io cio Ir.baI/Io. o juiz 1lIMdar' chIco'".' em folha ele ~IO • imponlnc:ia d. prataçJo a1imendcia.

c_.
.
........-.

·v.

.V. . . " , _ . ~ .

• v... QWIIee CIoII.
o.cm./to
• v..

M

<18/.,.....,. __
.•••,,_."JI.

.~"J

·J......

• v...... ».Ut •.

ú Ir.

~

VI - qualquer causa impeditiv.. moc1ir1c.liv. ou exlinliv. da CJbriIaçIo. corno'
pqamnllO. novaçlo. compmsaçlo com eucuçIo ..,."lIIada. tnnsaçIG ou pfftCriçlo.
clescle que lupervcnicnln , sentença;
VII - incompttfnc:ia do juizo da eucuçIo. bem como ~ 011 inIptdímcntO
de juiz. .

.v._.

~

... __._...._.-..

M. ffl.

,J.~.I

'....,.'0 ÚIIiCO. A c:ornunicaçlo lU' fcit. , &UIOridâ. , ....... 011 ao ......
pdor por olldo. ele que c:onsllIrlo oa _
cio aaw. cio drwdor•• "'pantacia da
~açIo , o ItlIlpO ele SIIa duraçlo.

"5.

An.
Se o drwdor Il1o P8I" oa ~ prowisionlil. que foi i:oadtnado.
pode o mdor p r _ • tuC1IÇlo da 1tlIlcnça, obatrvllldo-. o proc:edlmtnto ......
ltàdD no CaplIIIIo IV daaIt Tlculo.
~

TITULO 111
DOS EMBARGOS DO DEVEDOR
CAI'IT1ILO I

DAS DISPOSIÇOES GERAIS
An. 1)6. O drwdor padtr6 opor-. , nccuçlo por meio ele embarlO'. que _lo
. . . . . , . apemo 805 -os cio processo principal.
An. 1J1. NIo 110 admisllYeis em-IO' cio dtvedor anles ele Itpro o juilO:
I - " . ptII/Iora. na ClIICUCIo por CI\I8ftlia ctrtlli
11 - pelo clep6sico. M nccuçlo per. CllI,qa de coisa.

An. 1•. O cIevâIr o f _ ' os embarlOS no prazo de 10 (dez) dia. c:orMadoI:
I - ... ilMiruçIo da ptlllIora (art. 669):
11 - do t _ de clep6sico (art. 622):
111 - da juntada aoa .Vloa cio lnIndacIo de imisslo na posse. ou ele buaca, apretII.
.... ... alCUÇlo per•• nllrqa ele coisa (art. 6251:
f_ IV
_- da iuMada aoa autos cio lIWIdado ele cilaçlo, na cxecuçlo dai ClbripcjIa clt

1Jf. I. , 111. I.

• v• ." "4'.
An. 14J. H' _ _ de ucc:uçlo:
I - quando o atdor pleiteia quantia superior' do IlIulo:
11 - quando recai sobre coisa diversa daquda dtclarada no litulo:
111 - qMMldo • proccsaa de rnocIo diferente do que foi de\mninado M sentCllÇa;
IV - quando o credor. sem cumprir. prauçAo que lItc COhesponcle. aiat o
adimplemnHo da do devedor (art. 512):
V - • o credor nIo provar qlH: • condiçIo It ra1izou.
• V

141. I'

'Na aecuçlo ele IftIlmç•• proferida em ãçlófundada ",diRiIo raI. ou
em direilo pasoaI sobre • coisa. licito ao dtvtdor
lambâft emliVlOI ele rClmçlo por bmfeíloriu.
l i ! Nos tIIlbvp especificar' o clevtdor. sob pena de nIo _
recebidoa:
I - as bmfeíCoriu nccasiriu. Í1leis ou voluplu6rias;
11 - o estado anterior e .tual da coisa;
111 - o CIISIO du benfeitoriu e o MIl valo, .luaI:
IV - • valorizaçlo da coisa. decorrtlll' dai benftiloriu.
I 2! N. impulJlllÇlO aos embwlOl podtr' o credor oflmCtl' anilOl de líquidaçlo
clt frutOl ou ele danos•• fim ele se compensarem com as bmfeíloriu.
I J! O c:rtdor poder'•• qulquer lempo. Itr imitido na pouc da coiSa. prCSlUldo
cauçIo ou depotitando:
t - o preço dallicnCtitoriu;
11 - • diferCllÇa enlr, o preço du bnIfeitoriaS , o valor doa frutOl ou dOI danos.
que j' l i _ sido líqIIidacIos•

An. ,

e

dedum

CAPITULO 111
DOS EMIAItGOS A EXECUçAo FUNDADA
EM TITULO EXTRAJUDICIAL

• V._III.TTJt. _ _ . - " t. . - . . . . _ .

An. ,..5. Quando. txlCllÇlo Jt fundar em titulo ,xtrajudicial, o cIevâIr poder'
.Iqar. em emberlOS. dm du mumu previslu no art. ,.\. qualquer outra que \ht ~
ria licilo dtchui, corno elefesa no pr-.o de conhecllnerllo.
/...,:;
CAI'lTULO IV
DOS EMaAlOOS A AlIlEMATAÇAo E A
ADJUDICAÇAO

• v. . . Uf."

An. 140. l«ebidoa os anbal'p. o juiz nsandar' intimar o aedor I*a inlpucn6.
IDa no ;'WIIZD clt 10 (dez) dias. dcsl&nando em Itpida ••udifrlcia de in.. ~ , julp.

An. '46. ~ Ilcilo all devedor ofltCG IIIlbar. . , ammataç&o ou , adjudicaçlo,
fll8datb _ nulidacle da ,ucuçlo• .....-10. lIOVaçIo. traruaçio ou pr~. ela-

'.,....fo único. NIo te ralizar' • audilncia, • OI embarlO'_1OIIrt maItriII ele c1i,ciIo ou. Itftdo de dtrtilo , ele falO•• prova for '1CIullv_1t docunwnIaI;
<Me , . que o juia proferirA ImIcnç. no
ele 10 (e1ez) lliaa.

•

llUt aupavaicnla , ptnbora.

"'IIZD

CAI'IT1II.O 11
DOS EMIAItOOS A EXfCUçAo FUNDADA
EM SENTENÇA

• v

M.

.v

,

.....,.ro Íll\iCO. Aos anbarlOl opoIlOI Da forma daIt artiIo. aplica-. o diIpOI10 _
CapllIIIoa I , 11 dal, TIlIllo.

CAPIT1ILO V

An. '4\. QIIando. nccuçIo. fundar _ _cnça. oa ~ ~ rKtbldoa
_

m.

Ser, oferecida. junl.mnll' com OI embarlos•• ncaçlo de Incampttfncia do-)uizo. bmI corno • de susptiçlo ou ele impedimento cio juiz•

• v.... 1"'11.'.

An. 1]9. O iviz Rjnlar' liminannnll, os embarp:
I - qIIlIrldo ...-ados for. do prllZD JeaaI:
11 - . . . Il1o • fundamll em aJaurn dos faloa -atadoa 110 ano '41;
111 - _ _ prcwisIoa no ano 295.

W. 111. li.

ArI' 142.

*lIIof.-.

_.
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efeito suspmsivo • o dtvedor aIqar:
I - fali. ou nulldadt clt ciI~ 110 proceao clt conlMclmtnlo••• açIo lhe correu

, RWtIia;

QOS EMBAlGOS NA EXECuçAo POI CAlTA

'4'.

Art.
N. aacuçlo ~ c:arta. OI anbwlOS do devador cio oferlCidoa. imo
pqaadoa e dacididoa no juilO requerido (an. 651).

11 - iIMlli&ibdidacle cio liluloi

111 - ilqitimidacle das perta;
IV - cumulaçlo indtvida ele ,ueuçlln;
V - ncaIO da acc:uçIo. ou nulidadt dtMa att • ptnborai

,

............ _

_

.
.

prevalecer sobre interesses privados. exigem a proteçJo dos ativos lUonetários direcionados
aos financiamentos concedidos. resguardando-se a liquidez dos recursos que lastreiam
essas operações que. como se sabe: provem do FGTS - Fundo de Gara",ia do Tempo de
Serviço e das cadernetas de I>OU.pança,

COMISSl\O DE FINANÇAS E TRIBtlTAçJ\O
TERMO DE RECEBmENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N9 206/95

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno
da câmara dos Deputados, alterado pelo art. 19, I, da Resoluçã.o n9 10
de 1991, o Sr. presidente determinou a abertura e divulgacã9 na Ordem

do Dia das Comissões de prazo para
tir de

25/04/ 9S

I
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apresentação de emendas, a

par-

por cinco sessões. Esgotado o prazo, não

foram

Exigem. sobretudo. dinàmica no reingresso dos recursos aplicados.

SOS50 modelo habitacional. apesar de sua Imponancia. retratada por cerca de b ~'hõesjÍe
moradias que foram construídas nas ultimas tris decadas. se vi. ainda hoje. confrontado
com • necessidade de outro tamas para a~uetes trabtihadores que estio. çenamente.
aguardando vez de l.mbem virem a obter o financiamento de sua casa propria. (Anexo I)
Sobressai. inquestionavelmente. que o atendimento desta demanda
social somente viabilizar..se-& atraves de um conjunto de medidas que 010 podem ex=luir o
permanente fortalecimento e prOleçio das fontes de recursos que compõem o SFH. de

recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 4 de

maio

de 1995.

~1~
Maria

Lin-da.

il~a ~ães

'empo.

modo a possibilitar a retomada do ri.mo normal das contratações que. já há al/lllm
quando nio se encontram suspensas. slo. quando menos. contingenciadas, ante a escassez
de recul'S05.

Para proteger o retomo dos recursos do SFH. a legislaç10
estabelece que os financiamentos habitacionais que se encontram em curso anormal podem

Secretária

ser cobrados na fonna do Código de Processo Civil. ou. alternllivamente. atraves das
medidu judiciais especiais da Lei nO
Decreto.. Lei n° 70/66.

J>.4,e..eee.e. 0/1
COMiSSÃO DE FINANCAS E TRIB\lT....CÃO

~

741171. ou procedimentos eXlrajudiciais do

o objetivo colimado do Projelo de Lei nO 206195. da Deputada
e de suprimir. no imbico do Sistema Financeiro de

Cidinha Campos. ora em analise.

HabitlÇio. a execuçlo eXIr8judicial dos contratos inadimplidos na forma aurorizada pelo

llecreto-Lei n' 70166.

1- RELATÓRIO
habitaCional eXistente.

At~aves do Projeto de Lei nO ~06/q~. pretende a Deputada Cidínha
Campos proibir que os contratos de mutuD. com garantia hipotecaria c \ mculados ao· SFH.
quando da inadimplcncia
dos rcspectl\ 05 devedores. ':lejam objeto de c'\ecuçào
extrajudicial na tarma. estabelecida pelo Dccre\o~Lci nO 70, de:'1 de l1o\.cmbro de t'16(}
Dispõe. ainda. que a cobram;n de credito hlpotecana oriundo da
SFH sera promovida segundo as regras contidas nos arts 2° e seguintes da Lei nO 5 741. de

1° de dezembro de 1971, ou na fàrma do CPC ~ Càdigo de Processo Ci.. 11

Por principio. toda lnicullIva que possa fragilizar o modelo
as mSlllL.lIçõ.es que dele pamclpnm. ,alocar em fISCO o

entraquec~r

retomo dos recursos aplicados ou retardar as esperanças do enorme contingente de tàmlllas
que permanece. llI'nda. na expectativa da sua casa propna. não deve ser ~dmilida.
E este. no nosso enlender. é o uso de Projeto de Lei n" 206/9~.
em que pese a inlençio da autora.

A execução extrajudicial insUlUlda pelo Decreto-Lei nO 70/66.

"CIO.

sem qualquer elva de inconslltuclonalidade. como alias a proprla deputada reconhece. dar
prevalencia ao interesse SOCial do 5FH. pOSSibilitando. atraves de ruo mais celere. que os
recursos dos FGTS e das cadernetas de poupança. aplicados nos financiamentos
inadimplidos retornem pronfamente. atraves da recolocnção no mercado' das rcspe9ii\as

Determina. lilmbém. que os executados terão que ser assistidos

unidades. resguardando-se. assim. a liqUldez destas tomes d~ recursos
Nio pode ser negado que o longo decurso de tempo a gastar-se
com u execuções judiciais sena prejudiCial i dinimica exigida para a eticacia do nosso

em Juizo por defensores habilitados
Ao justificar seu projeto de lei. a Ilustre autora ressalta a linalidade
social do SFH e assevera que os "agenres financeiros, não raro. ,1t.:rcscem nos dcllitos
valores. a seu exclusivo crirerio e que podcnam ser contestados nu ludiciano"
Ainda que ciente da constitUCIOnalidade do Decreto-Lei nO 70/66.
assim admitida em decisões recentes e que confirmam antenor entendimento neste senndo
por parte do Supremo Tribunal federal. acredita a autora ser indispensavel a aprovação de
sua proposiçio. de modo a "assegurar a rodos o contraditaria e ampla defesa. com os
meios e recursos a ela inerentes". o que. no curso da execução extrajudicial. lhes estaria

sendo negado

modelo habitaCIOnal. haja vista que novas operações de financiamento

permaneceriam

JU5Pensu na mesma proporçio do tempo despendido ate a reversão do dinheiro aplicado
no financiamento dos mutuirios madimplentes.
Aliás.
estes
mutuarios
inadimplentes.
paradoxalmente.
Irw1SpICCCem. na verdade. como os unico5 beneficiários
PL em qucstio. contrariando a
finalidade amplamente sacial do SFH que a autora faz questto de ressaltar. uma vez que

do

inceresses individuals. no cuo. passariam a prevalecer. sobre 05 da política habitac:íonal e.
contra o primado do direito. sobre 05 interesses da coletividade.
Além disso. apropria administraçio da Justiça seria envolvida
pelos retle.'(os negativos da. proposiçio porque. a ser convenida em lei. õs agentes

Nos termos regimentais desta Casa, foi determinada. pelo Sr.
Presidente desta Comisslo. a. divutgaçio na Ordem do Dia das Comissões de abenura de
prazo para apresentação de emendas ao projeto de lei em questio. a panlr de 2S/04/C)S. por
cinco sessões. Esgotado o

prazo~

não roram recebidas emendas.

financeiros do 5FH. nào mais dispondo do rito celere da execução ~'Çtrajudlcial... er-se~io
forçados ao aparelhamenro da execução judicial para recuperarem seus creditos. o que.
fatalmente, ocorrera em larga escala. disso resultando atravancados os orgios judiciãrios.

já reconhecidamente comprometidos com as ações em curw.

11- VOTO DO RELATOR
E dever constitucional da Uniào "institUir diretrizes para o

Convem reualtar que. conforme levantamento efetuado em junho

desenvolvimento urbano. inclusive habitação. ~aneamento bâsico e transpones urbanos"

do corrente ano. 50 na Caixa Econõmíca Federal (exc!uldos todos os demais agentes

(art. 21. inciso XX - Cf). a ela tambem cabendo. em competenclA commn com os Estados.
o Distrito Federal e os Municlpios. "promo"'er programas de construção de moradias c a

sentido.

i1 Po~tica

noventl (90} dias. mas que ainda apresentam víabilidade de composição amlgavel para a
arualizaçio do atraso. apresentlva-se da seguinte ordem

melhoria das condições habitacionais c de saneamento b;i~\co" (art. 13. IX. CF)
Nest~

financeiro5)~ a inadimplência dos contratos vinculados ao SFH com atraso superior a

Habitacional do Governo Federal \-em

sendo Implementada a partir de modelo estruturado pela Lei nO ~ 380/Ii-l que consubstancm.
um complexo sistema que anicula um conjunto de nlecanislt10s capaz de .. iabilizar a

QUADRO 1
Quanndade de contratos em reais
(a)
Valor das prestações em atraso em reais

1873851
470144381.001

Valor dos saldos devedores em reaIS

3 326365 914.001

desse emprestimo e a sua reaplicaçio.

Valor tolal dos contratos inadimplidos em rellS
Total de contratos vinculados ao SFH
Ib)

3 7% 510305.001

As peculiaridades economlcas e polnicas deste modelo.
principalmente sua finalidade social. que não pode ser relegada a segundo plano mas dC'o'e

Percentual de inadimplencia

arrecadaçio de recursos. o emprestimo a habitaç;lo e a sua

infra~cstrutura.

a reposição

FONTE:CEF

lalb)

1 tn936í
15.98%1
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contratos passiveís de cxecuçào em vista de

Em funçào disto. nestes contratos de finanCiamento. um agente

haver restado frustrada a tCl1tttiva de acordo com os mutuarios compunham o ,~gu~pte

fiducíario e nomeado pelos contratantes. cabendo a ele. na eventualidade l'l. C1uando

quadro:

requendo. proceder a e...ecução extra,ludicial

Por outro lado.

0$

o credor somente podera solicitar este tipO de execução a entidade

QUADRO 2

I

(a)

Quantidade de contratos em reais

Valor das prestações vencidas em reaiS

157028

!

340637730.41

Montante dos saldos devedores em reais
i
Valor lotai dos contratos passlveis de execução em fcalS I

2.690 031 nZ.88

Total de contratos Vinculados ao SFH
Percentual de inadlmplencI3

especificada como agente tiducíário. o que não contigura.. entre o titular do credito e o
agenle cobrador. um negocio fiduciario propnamente. pois não se venfica a transterencía
da propriedade ou do credito entre eles

3030.989453.28

Ib)

I

1 172 936

la/bJ

I

13.39%

FONTE: CEF

Os agentes tiducianos são escolhidos entre

agentes financeiros

resWle-se. pelo Banco Central do Brasil

Já os números rclerentes aos contratos com e:<ecuçio extrajudicial
em curso pela CEF.

05

integrantes do SFH. desde que para tanto. mediante solicitação. tenham sido credenciados.

apresentavam~se

E na qualidade de agente tiduciario. estes agentes são. na verdade.

um tl!rtllls equidíslante. que não representa o Estado. não se substitui as panes. como o
juiz. constiluindo-se. antes. em IIpico mandatario delas. em razão da tiducia devotada tanto

QUADRO 3
Quantidade

la)

Montante dos ~a'dos e:(ecutados em reais

Valor media uRnaria das diVidas em reais

Total de contratos Vinculados ao 5FH

Ib)

Percentual de contratos em execução extrajudicial

laJb)

I

:!1264

I

S83 %7 \M.\O

:

' 27.4b2.71

I

I 172 936

,

pelo credor como pelo devedor. atraves de eleição previa no contrato de tinanciamento
garantido por hipoteca... como antes ja observado. competindo.lhe a condução do
procedimento que pode cuh!linar ou não. com a alienação do bem. neste caso. na hipotesc
de não pagamento do debico pelo devedor

1.81-/0

Como mandatario. o agente tiduciário recebe. em nome do credor.

FONTE: CEF

os valores destinados ã. purga do debito. em nome do devedor atua quando concorda com a
No Anex.o 2 podemos verificar a·distrlbuiÇão dos financiamentos

adjudicaçio do imóvel ao credor ou quando recebe a importância obtida com a venda do

bem; entrega a um e outro. seus respectivos haveres. prestando contas pelas quais

do 5FH pelo valor das prestações mensais.

responde.
A simples' observação dos numeras constantes dos Quadros :!

~ j

acima demonstra que. so no ambito da CEF. existem 178 :!')2 contratos de financiamento
habitaCional totalizando saldo devedor da ordem de RS 3.6 bilhõ~s. os quais. ultrapassada a
fase de composição

aml~ã.vel.

estio ja a eXigir ultimas prOVidências com vistas a sua

Desse modo. convem destacar.

11

execução c'{trajudicial so se

inicia por expressa soliCitação do credor ao agente liduclario eleito contra1Ualmcnte ~
quando. contorme estabelece o art. 21 da Lei n° 8.004/QO. Irês ou mais prfStaçõeJ do
financiamento se encontram. comprovadamente. \'encidas.

recuperação.

A partir de entào. o primeIro passo do a.gente Iiduciario e
Nesta taretà: contando com razoavel aparelhamento

ém

todo o

País. a CEF tem-se utilizado da execução extrajudicial prevista no Decreto-Lei nO 70/66

cientificar o devedor para que. no prazo de 20 diaS purgue a mora Não purgando o dtlblto.
realizara. com prazo intercalado de 15 dias. o pnmelro e ~egundo leilões Ao arrematante. c
entregue a carta de arrematação que. apos registrada. concede a propriedade plena a scu

Isto porque. optando pela via judiCial do Código de Processo Civil

titular. Este titular podera vir a ser o credor. quando este adJudIcar o Imo.. el

ou da Lei n° 5 741171. tena a CEF. o maior agente tinancelro do 5FH. em função do toro
privilegiado de que goza.

de ajuizar suas ações na Justiça Federal: a qual.

reconhecidameJ\1c. nào dispõe de condições para processar estas execuções com a'
celeridade necessaria a recuperaçào dos creditos e como oS propositos SOCiais lia sisr.ema'
reclamam.

~este

contexto. tem que se ressaltar. primeiro. que a purgação do

debito e autorizada ate o momento da assmatura da retenda

CJrta

E. seeundo. lJl;lr. pelos

prazos ncorosamente a observar. o segundo leilão público só tem (ondições práticas
de ocorrer. quando muito. após 120 dias decorridos do vencimento da primeira
prataçio nio paga. Ou seja. após período equivalente a um lerço do ano.

Ponanto. pragmaticamente. hi que 5e reconhecer as vantagens da
execuçio extrajudicial prevista no Decreto-Lei nO 70/66. no abreviar a soluçio du

Isto posto. ha que se atentar que nào ha na legislação qualquer

inadimplencil5. diga-se de passagem. apó,. tidas como administrativamente irrecuperaveis. e

proibiçio ao Judíciario de vir a apreciar pOSSlvel lesão de direito. em relação ao de....edor
Ao contrario. o Decreto-Lei n° 70/66. ao tempo em que institUI um procedimento.
disciplinando o leilio e a purgação do debito. prevê. de torma c'{pressa.. o controle

pelo alívio a maquina judiciiria de excessívo número de execuções.
Resta-nos. entretanto. para cabal anilise da presente proposiçio.
indagar quanto à procedência do alegado pela autora em sua Justificativa., no tocante i.

jurisdicional posterior. em açio adequada e de rito ordinário. em que se examinara em sua
plenitude. a legalidade da venda extrajudicial e a existencia de Vicias ou irregularidades que

necessidade de "assegurar a todos o contraditório e ampla defesa. com os meios e recursos

a possam macular. impondo. ademais. responsabilidade ao agente fiduciario. se

a ela inererttes". o que. segundo sua ótica. nas execuções extrajudiciais 010 estaria
ocorrendo, E. ainda., sua afirmativa de que. nestas execuções. os "agentes financeiros. nio

transgressio da lei tiver existida. incluídos. aí. as perdas e danos.

raro. acrescem n05 débitos valores. a seu exclusivo critério e que poderiam ser contestados
no Judiciário"

Alem disso. o devedor. antes do Imcio da c'{ecuçào. conforme
preve o § 1° do art. -H. do Decreto-Ld nD 70/66. quanto tiver fundada razào para por em

De inicio. cumpre observar. ao contrario do atirmado pela nobre

parlamentar. que as e.ecuçõt!s exlrl'ljudicinis não

exdu~m lolalm~nte

do processo o

dúvida a imparcialidade ou idoneidade do agente liduclal'io eleito no contrato. poderá pedir
ao juizo competente sua destltuiçào

Pod~r J udiciárío.

Como melhor vcremos a seguir. ficam a carg'kdeste as ações pela
eventual inobservância dos procedimentos estabelecidos pelo Decreto-Lei nO 70/66 e.
lambém. a ulterior imissão de posse do arrematante ou adjudicatario. quando houver
resistência na desocupação do imovel financiado.

E bom

lembrar que a realização da garanua atraves da execução

extrajudicial. a. bem da verdade. nào foi inaugurada pelo Decreto-Lci nD 70/66 Ao
contràrlo. jã se encontrava mesmo reconhecida pela ordem jundica. eis que o Cõdigo Civil.
ao di~r sobre o contrato de penhor. preconiza em seu artigo 774. inciso 11I. a modalidade
de excussio extrajudicial. E este Código Civil vige desde a longmqua data de OI de janeiro
de

1917. sem que. ate agora.

alguma dúvida haja sido suscilada quanto à

constitucionalidade daquele artigo.

Desse modo. ao longo da tramitação cxtrajudicial da cobrança da
divida. tambem não são tolhidas quaisquer iniciativas por parte dos mutuàrios de..'edores

para buscar a prestaçio jurisdicional. para qualquer situação em que se conliiure.~iis~~·~"

ameaça de lesio aos direitos dos l11utuarios inadimplentes. nções cautelares podefão .~er
propostas contra o agente tinanceiro credor e o agente tiduclano. com

liJnda~ll1o nos

arts, 796 e seguintes do Código de Processo Civil. paralisando o procc5so de execução ate
que o Judiciário decida a respeito

E tem mais. o mutuario que porventura venha a entender-se
prejudicado poderá. caso realmente queira preservar a propriedade do ímovcl, con51gnar
extrajudicialmente o valor em atraso. deposito este que pooera ser eletuado. inclusi.. e. na

No àmbito do 5FH. a execuçio extrajudicíal regulada pelo

própria instÍluiçio financeira credora e. quando esta não recusar o pagamento.

Decreto-Lei n° 70/66. em resumo. decorre de cumprimento a cláusula contratual onde lal

exonerar.se~á o mutuirio da obrigação Em contrario. ocorrendo a discordância quanto ao

procedimento tem que se encontrar previsto

valor depositado. sera deflagrada. perante o Judiciario e por iniCiativa do proprlo devedor.

a Açio de Consignação em Pagamento. para a discu."são judicial sobre a exatidão da
ímportància devida.

Como se veritica. \arios ~ão

0$

~

sabido, a defesa nas execuções judicrais é feita de forma indireta. Itfaves de uma outra açIo
colocada ao dispor dos devedores.. de~minada de Embargos" Execuçio.

instrumentos de que dispõeyo

mutuirio para submeter a apreciação ludlcial () Iiuglo que ...I! c~[abelecer 3\cerc:Y' da

_""
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Nesse puso. nio SÓ tr&nspuece tlagrante

I.

incompatibilidade do

n°

Projeto de Lei
206195. quer com o Código de Processo Civil. quer com I Lei n·
S.741171. como. também. onera o poder publico na medida em que t<rã de fornecer

defensor habilitado para Issistír o mutuário devedor:

3'

Sucumbem. portanto. duas justiOcativas antrs mellcionadas
da nobre Deputada Cidinha Campos em sua proposição. na medida em que nada.
absolutamente nada. cerceia o mutuário devedor de acesso li Justiça. como também.
plra os valores em débito exigidos pelos agentes financeiros. proteção jurídica
compatível se encontra disponível para averiguação da 5ua certeza.

Ainda convém salientar. para bem deixar transparecer a verdade,
50 mesmo ante li sua regulamentação, toda propria
e benefica ao mutuário, jà lhe defere pelo art. 1ft da Lei nO 8 100/90, o direito de eXIgir, na
via administrativa, a revisio dos índices de reajustes rep3ssados as prestações mensais do
financiàmento habitacional, de forma a assegurar-lhe, sempre, a manutenção do equilíbrio
entre o que' deve pagai e os rendimentos aulerid·os.
.

Finalmente. convem observar que a revogaçio dirada pelo ~jet:o
em qUe5tio exorbita de seus objetivos. ~15 que an~ncla ao iniCio. "que tiCf prpibida a
execuçio extrajudicial de contrato de mútuO. com garanti. hipotecária. v• •beIo ..
Sáste.. Fi•••ceiro da Habitaçio."

que o Sisienil Financeiro da Habiraçi,'l,

Porem. incoerentemente. mais adiante. no seu art. 4-, revoga todos
os artigos do Decreto-lei n' 70166 que disciplinam. exocuÇ1o extrajudicial. olWlando quo
outros créditos hipoteearios situados fora do âmbito do SFH tambem ficam sujeitos ao
p~imento. conforme comando expresso no art. 29 e SUl remisdo aos ans. ~ e la do

mesmo decreto.

"Art. 2' , Aó mutuârio,' cujo aumento salarial for inferior a
variaçio dos percentuais reteridos no "caput" e § l° do artigo
anterior, tica assegurado o reajuste das prestações mensais em
percentual idêntico ao do respectivo aumento salarial. desde que
efetúem a. devida comprovação perante o agente financeiro"
. Tambem, 'confurme a Lei n° 8692. de 28 de julho de 1993. que
instituiú nOvos planos de reajustamemo e consolidou a legislação penineme as operações
de financiamento da casa própria.. o \\m\te· de comprometlmehto da renüâ tàmUíar foi
estabelecido em, no maximo, 300/0 (trinta por cento) E. ainda, que esta lei tambem atribuiu
competência ao Conselho Curador do FGTS para escalonar os limites d~ co'mpromeumento
de renda. de acordo com a faixa salarial dos mutuanos financiados com aqueles recursos.
visando beneficiar oS> de menor t:enda.
Em que pesem os instrumentos acima comentados e que objetivam
• proteçit> ~gal dos. mutuarios do .5FH: eXIstem outros. paralelos. da propna iniciativa dos
agenles. financeiros: ~ que retlotrm a· politica de cada 'um deles 'Com a qlJeslão. todos.
entretan~ vohados
devedores em dificuldades.

Concluindo. dest. nossa aní1ise result. que O Projeto de Lei .'
20619S. de autoria da ilustre Deput.da Cidinha Campos encem. em si. no 'nosso eftlender.
grave risco de desestabíliuçlo financeira da Politiu Habitaciooal do Governo.
comprometendo. solvabilidade. liquidez e viabilidade do 5FH••Iem de acarretar UIM
sobrecarga de execuções ao judiciirio. tudo isso desconhecendo os mecanismos • • e
administrativos já à disposiçlo dos mutuários em atraso. e só para dar maior proteçlo
àqueles que. apesar de tudo, remanescem inadimplentes.. livrando--os dos trâmites de um
procedimento que. embora extrajudicial, em nenhum momento retira-lhes a possibilidade de
ingresso na justiça para • discusdo de eventuais direitos que entenderem lesados.

Pelo expoSlO. votamos peI••dequaçio financeira e orçamentária
do Projeto de lei n' 206. de I99S... quanto .0 mento. pela sua rejeiçio.

aos

Esta tentativa de recuperação

~os

creditos. de tal forma acontece.

por nio interessar. pragmatícamente. a estas mstituições. o seu ~nvolvimento desgastante

com demandas. sejam elas judiciais ou extrajudiciais. execuções. eventual retomada de

imóveis muitas vezes deteriorados. assim como a necessidade de sua guarda at~a· postérior
revenda.
,I
A CEF. por exemplo. oferece aos seus mutuirios inUmeru
condições para o acerto do pr....ções vencidas que posam. ante.. peI. ani1ise individual
da situaçio de cada um deles através: do conhecimento de sua situaçio de emprego e dos
eventuais co-propriettrúls; da disponibilidade de recursos; da possibilidade de pagamenlo
parcelado a curto prazo; da condiçio de pagamento futuro das prestações, dos seus saldos
em conta do FGTS. Tambêm. se o imóvel encontra..se em nome de terceiros e, inclusive. se
O diliculdades financeiras decorreram de doença na famili•. (Anexo 3)
Após .... verific.ç1o. como alternativo para • negociaçio. do
propostos. conforme o caso e o tipo de financiamento originalmente concedido. acordos
para parcelamento d. divida em .te 12 parcelas. renegociaçlo com incorpor.ç1o do atraso
ao sa1do devedor ou dil.taçio do prazo de amortizaçio .. lambOm. a adoçio d. serie
gradiente que é uma forma de cálculo que reduz o valor da prestaçio. cujo valor real vai se
recuperando ao longo de .Iguns .nos.
Estas negociações constantes de manual especifico (Anexo 4) sio
voltadas a lodos os financiamentos mas, principalmente. àqueles decorrentes <los
progr.mas PAIH e PROHAB. que foram direcion.dos i baixa rend•.
Em alguns caso... CEF chega • incorpor.r. 109% d. divida. no
caso de desemprego ou perda de renda do mutuário. dispensando em outros. quando a
açio jã foi ajuizada, a multa con\ratual e reduzindo os honorarios advocaticíos pela metade
(SO%).
Quanto ao ano 3° do presente projeto de lei. note-se que ainda
quando se trate de execuçio judicial. nlo fica assegur.do__ -delie<lor • assistência de
defensor habilil.do. pois nem mesmo • lei n' S.741171. q~e disciplina. especificamente••
cobrança judicial dos créditot habitacionais. estabelece lal privilegio. Ale porque. como
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::zrt:'"- PARECER DA COMISSÃO

ANEXO:Z'

A Comissão de Finanças e Tributação, em reuniio
ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela adequação
financeira e orçament,s,ria a, no mérito, pela rejeição do Projeto
de Lei n Q 206/95, nos termos do parecer do relator.
Estiveram
presentes
08
Senhores
Deputados

GRÁFICos

FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS
DISTRIBUiÇÃO DOS CONTRATOS POR VALOR DA PRESTAÇÃO

An'.....

Gonzaga Mota, Presidente; Germano Riqotto, Homero Oguido, Luis
Roberto Ponte, Pedro Novais, Antonio do Valle, Augusto Viveiro.,

BAlIE: AGOITO 11.

José Carlos Vieira, Manoel Castro, Alexandre Ceranto, Ballilio
villani, Francisco Dornelles, Sérgio Naya, Rogério Silva, Antonio
Kandir, Saulo Queiroz, Silvio Torres, Arnaldo Madeira, Celso
Daniel, Conceição Tavares, José Fortunat.J., JOllit Coimbra e João
Pizzolatti.
Sala da Comissã.o, em 11 de ou't1ubro de 1995.

,li I i I
Deputado GONzAGA IIOTA'
P~ãê~-'

ANEXO 3

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROJETO DE LEI N° 217-D, DE 1991
EMENDAS DO SENADO AO PROJETO DE LEI NQ 2l7-C, DE 1991
que "dispõe sobre inspecão em barragens, pontes, viadutos e obras de arte 11 •

CONDlÇÓES QUE A CU. OFERECE AQS MUTIJÁcRlOS DO .

. ..

sm Qui ESTÃÓ INADiMPLENTES'

(lnf.nnai:<J.. C<lllJOtidadul

I - VER.IFlCAÇÃO DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO
_. Situação de emprego do mutuiria e dos co.proprietirio5~

IM COMISSOES DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR, E
DE CONSTITUIÇJ\O E JUSTIÇA E DE REDAÇllO (ART. 54))

-I?isponíbill~pde

recursos;
• C.ndiçlo de pagarncnt.l'arcclado a CUrlO prazo;
- Condiçlo de p _ t o futuro du pr..taçõ..;
- SalPo ~m.cont. da FGTS;
-lmQveI ClIIllQme, de.tcrcClro5;
- Dificuldad.. financtiru por doença em fami1ia.

·

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

.

2. TIPOS DE'ALTERNATIVAS PARA NEGOCIAÇÃO' ..
_ACORDO - Parcelamento da divida em até 12 p'aicelu
-"RENEGOCIAÇÃO - Incorporaçlo da divida em 'atraso ao saldo devedor ou dÚataçlo de
prazo de amonizaçio com reduçio di taxa de juros que enH~ li reduçio di prestação
mensal:
_ AOOÇÃO DA SÉ~ EM GRADIE~ ',~~'de càl"'il?,~que reduz ,o valor da
prestaçio. CUJO valor.real .. Vil recupcrandóoaolOlll!o de aJgun~lji\>s.
3 - NEoOOxi;Ão,PAAA 'A:S"OPERAÇ"I~g.pÂIH"E JlitóHAB
• TIpb de negbciaÇlO; ACÓIUX> para pirtelamento da divida em atê 12 par~
•. 'Paia''' realizaçlo de ACORDO o mUluirio devera arcar com pagamento de 02 parceiu
mensais sendo O1 da divida negociada c I 'outra do contrito atual.· p·~o
adimplente o mutuário~
, Este tipo de negociaçio poderá ocorrer também para dividas provenientes de diferenças
de prestações anteriores;

Tipo de negociaçio; RENEGOCIAÇÃO
Se o mutui.rio não pagou nenhuma prestação. seria incorporados SO"Á do debito

&O

saldo devedor e os outros SO'/. restantes deverio ser pagos "a.vista ou em 02 parce1u

a consecutivas;
Se o mutuário já usou da prerrogativa. a GERHA e a UNIDADE CONCESSORA

mtn5115

poderio lutorizar nova renegociaçio;
Se o mutuário estiver desempregado. tiver perda parcial de renda ou doença na
poderá haver incolpOraçio de 100% do débito em atraso.
• Tipo de negociaçio: APLICAÇÃO DA sÉRIE EM GRADIENTE

familia.

Aplica·.. ao mutuário que esteja adimplente e C<lmptOvc dificuldade de p_to.

rA4 AS OPEJt.\CÕES DE HABITAÇÃO, PROOlÍAMAS
" HABITACIONAIS. CASAS ECONÕMlCAS E CESSÃO DE CRÉDITO
• Tipo de negociaçio: ACORDO para parcelllllCllto da dívida em'aió 12 parcelâs.
Para a realizaçio de ACORDO o mutuário deverá arcar com pagamemo de 02 parcelu
rntItWs. sendo· 01 da divida negodadà e a outra do contrato atual. permanecendo

4· NEGOCIAÇÃQ

adimplente o rnutuirio;
Este tipo de negociaçio poderá ocorrer também para dívidas provenientes de diferenças
de prestações anteriores;

Art. 10 - É obr1gatór1a a veri:ficação per1ódica das
condições da estabi.lidade e
pontes,

viadutos

efetivos à

liminar;

5·

.

Poderá haver ainda incarporaçio de 100% da divida na cua de desemprega ou perda de
renda pela mutuária;
NIa ocorrerá rcnegociaçio cua nIa haja pagamemo de nenIwma prcstaçIa ou
reincidencia em Execuções.
•
.
PODERÁ HAVER DISPENSA DE MULTA CONTRATUAL OU REDUÇAO DE ATE
50% DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO CASO DE NEGOCIA~ÃO DE
CONTRATQS EM EXECUÇÃO JUDICIAL.

conservação das

barragens,

sequrança dos

cUJa

ruptura

obras do arte,
J.mplique

ind1viduos ou danos à

r1SCOll

econonu.a,

à

propri.edade ou ao me10 ambiente.
§. 10

Para os efe1tos desta lei, t'icam estabeleci-

-

das as seguintes dafinições:
I
corte

- obra da arte é

da

terreno

ou

toda obra realizada em aterro,

qual. squer

os tru turaa

des tinadas

à

contcmção do solo;
II -

ruptura é a s1tuação 'de

cola~ao

dos mater1ais

de uma estrutura ou obra, com perda locall.zada ou geral de sua
ca.pacidade de res1stência, de1xando de cumprir !Sua. finalidade.
S 20

São situações de

-

risco efetivo,

a

que se

refere o caput deste artigo, dentre outras:
I - o compromatimento da seCJurança para o trát'eCJo de
pcilS80aS ou veiculos;
II

.... a possibilidade de deslizamentos de terreno

sobre áreas urbanizadas,

sobre rodovias ou ferrovias,

Bobr.

área.s de atiVidades agropecuárias ou sobre áreas de resorV'a
l ..gal;

III que

a

possibilidadca de ocorrência dca inundações

atinjam áreas

outra. áreas

• Tipo de negocíaçio: RENEGOCIAÇÃO
Este tipo de negociaçio ocorrerá deade que nio tenha havido rcnegociaçio anterior e
mediante comprovaçlo documental justificando o pedido do mutuária. devendo haver
paprnenlO de 30% da divida á vim ou em 02 parcelu mensais e cansecuuvu;
Poderá haver renegociaçio du dil'erenças de prestações anterior.. .. estu forem
provenient.. de depuraçlo de contratos em regime. rcvisia de indice ou desiSlõncia de

e

M\

urbanas,

benfeitorias

rurais,

estradas

•

que possam causar vi tJ.maa ou pr.juizos.

Art. 2 0

-

É de responsabilidade do proprietário da

obra as verificações prev18tas no c.put do art. 10.
Parágrafo ún1co - No caso de obras de propriedade do
Poder públ1co, a responsabJ.11dade recaJ.rá sobre o órgào que as
administra.
Art. 3 o

-

Para cada obra que SQ enquadre no art. 10

desta le1, deverá ser mant1do um L1vro da Anotação de V1StOr1as,

no

qual constarão as anotações efetuadas por técn1co

devl.damente credenc1ado e reg15trado no Conselho Rcitqi.onal de
Enqenhar1a, Arqu1 tQtura e Aqronom1a - CREA.

01784 Quarta-feira 18
1°

§

o

-

Livro

•

de

Anotação

de

Vistor.1.as

deverá

Emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Cãmara n" 224. de 1993 (PL n" 2J7. de
1991. na Casa de Origem), que "dispõe
sobre inspeção em barragens, pontes.
viadutos e obras de arte"..

conter pelo manos as seguintes anotações:
I - abertura, constando o local, a. data, a indJ.cação
da

obra

que

Oi
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se

refer9

identificação

ê

do (5)

proprJ.etárJ.o (8) e do técnJ.co responsavel pelas J.nspoções;

II

-

anotação,

a

cada três meses,

pelo menos,

da

Emenda

situação da obra, com base em J.nspeção vJ.sual, sempre l.ndJ.cando se ela apresenta ou não

rança, tanto pelas suas condJ.ções estrutura].s como pelo uso a
que 815tá submatida.

S 2"
501ic1. tar,

-

O técnico responsavel pela :r.nspeção poderá

com anotação

no

n-.

que comprometam a !lua segu-

SJ.naJ.5

Livro de Anotação da VistorJ.as,

testes e ensaios complemen.tares à inspeção visual, sampre que

(Corresponde à Emenda n' 1 - CI)
Da-se ao parágrnfo único do art. 2° a seguinte redação:
"rará~raJi} rímco. No caso de obras de propriedade
do Pod~r Público. a responsabilidade recairá sobre o órgão que
as administra ou sobre o concessionário ou pennissionário que
as utilize ou e:\:plore."

julgar necessário.

5 3°

-

Em casos

de

obras

de arte de

rodovias

e

Emenda n·2

ferrovJ.&s, o Livro de Anotação de Vistorias podará r.ferl.r-se

(Corresponde à Emenda n' 2 • CI)

a trechos de estrada, englobando um conJunto de obras.
5

4Q

O controle da

-

segurança de barraqens será

f.i to através da inspeção visual de aterros e estruturas, pelo
controle do nível de água no

reservatório

Q

de leituras em

piQzôrnetros que controlarão o nível de â.gua nos aterros.

Dê-se ao inciso I. § til do art. 3° a seguinte redação:
"J - abertu... constando o local, a data. a indicação da
obra a que se refere e a identificação dois) proprietário(s) ou,
se for o caso, do concessionário ou pennissionário. e do
técnico responsável pelas inspeções;"

Art. 4° - No caso de constatação de l.rregularJ.dades,
devGlrão ser anotados no Livro de Anotação da Vistorias:

Senado Federal. em 27 de setembro de 1995

I - sua descr1.çào e o r1.SCO que reprQ.!:entami
II -

as medl.da.!: neceSSár1.3S para sua correção e

o

prazo máximo para sua efetl.vação i
III -

o período em que foram efetivadas as meciJ.das

Senador José Sam
Presidente do Senado Federal

corretivas e a conclusão sobre sua eficácia.

Art. 50 - Nos termos desta lei., constituQtn contraSI:-iOPSE

vençào penal:

!

PrOjeto de LeI da Cámara n' 224. de 1993
(PL n° 217. de 1991, na angelO>

- o não-cumprJ.rnen to do que di spõo o art. 10:

Pena: mul ta

&m

dJ.nheJ.ro e, caso a neglJ.gêncJ.& rosul-

to em aCJ.dente com vi tl.fnaS ou

preJuizos

materJ.a~s,

Dispõe sobre Inspeção em barragens.
pontes. viadutos e obras de arte.

pena de

dois a cJ.nco anos de prJ.sãoi

."presemado pelo Deputado Roberto Jcfferson

II - deJ.xar, o técnJ.co responsável pAla l.nspeção, da
fazê-la, ou negligenciar na sua execução:

Pena: suspensão das
a

negll.gEmc~a

at1.v~dade5

profJ.l5l51.onaJ.15 a, caso

resulte em vitunas ou preJuizos materJ.lUS, pena

de doJ.s a Cl.nco anos de prJ.sào;
lI!
pela obra,

de

-

deJ.xar,

o proprl.etárJ.o ou

cumprJ.r as

medJ.das

responsável

corret1.vas

leqal

J.nd1.cadas

pelo

técnico responsável pela inspeção:
Pena: mul ta em dJ.nheJ.ro e. se a neglJ.gência resultar
em vítimas ou prêJuízos materJ.aJ.s,

pena de do1.s a CJ.nco anos

Lido no expediente da Sessão de 24/11/93. e publicado no DCN (Seção 11) de
25111193. Despachado à Comissão de Serviços de Jnfra·Estrutura _ CI.
Em 12/6/95, leitura doParecer n" 389/95-CI, relatado pela Senadora Emilia Fernandes.
pela aprovação do projeto. E aberto o prazo de 5 sessões ordmàrias para recebimento
de emendas, nos tenoos do ano 235. 11. "d", do Regunento Interno
Em 21/6/95. a Presidência comunica ao Plenário o ténnino do prazo para oferecimento
de emendas ao projeto. sendo que ao mesmo não foram oferecidas emendas.
Em 29/6/95, anuncrada a matéria. é lido e aprovado o RQS nO 1.008195, subscrito pelo
Seno Vilson Kleinübing soliCItando o adiamemo da discussão da matéria. a ftm de que
a mesma seja feita na sessão de 24/8195.
Em 24/8195. encen:ada a discussão sem debates. Aprovado o projeto com emendas de
parecer favorável, A Comissão Diretora - CDIR para a redação final.
Em 29/8195. leitura do Parecer nO 524, de 1995-CD1R (ReI. Seno Levy Dias).
oferecendo a redação fmal da matéria.
Em 2119/95. aprovada a redação final.
Á Cámara dos Deputados com o Oftcio SF/N"... 1292. de 27/09/95

de prJ.são.

Oficio n' 1292 (SF)
Parágrafo Ílnico - Alem das penas

prev~stas

no caput

deste art1.go, os infratores desta leJ. êstão SUJêitos às dmnaJ.s
responl5abl.lidades
Civil

Q

civJ.s

e

crJ.m1.na1.8

prev1.stal5

nos

CódJ.qos

Penal.
Art.

6°

- O Poder ExecutJ.vo regulamentará esta lei

no prazo de um ano, contado da data de sua publicação, quando
estabelecerá os valores das mul tas em dl.nheJ.ro e seus mecanJ..9-

Senhor Primeiro-Secretário.
Comunico a Vossa Excelência que o Senado Federal
aprovou. em revisão. com emendas. o Projeto de Let da Cámara nO 224. de 1993
(PL n' 217. de 1991, nessa Casa), que "dispõe sobre mspeção em banagens. pontes.
viadutos e obras de ane".
Em anexo, encaminho a Vossa Excelência os autógrafos
referentes às emendas em apreço, bem como, em devolução, um da propoSIção
pnrnitiva.

mos de atualização.
Art. 7 0

-

Esta leJ. entra em vigor dois anos após a

sua publJ.cação.
Art. 8° - Revogam-se as 'disposições em contrário.
CÂMARA DOS DEPUTADOS. 23 DE NOVEMBRO DE 1993

de setembro de 1995
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PROJETO DE LEI N!! 229-A, DE 1995

DECRETO-LEI N!! 5.452 - DE 1!! DE
MAIO DE 1943

(Do Sr. Cândido Mattos)
Introduz aI teração no artigo 473 da Consolidação das
Leis do Traba.lho; tendo parecer da Comissão de Trab,!.
lho) de Administração e Serviço Público, pela rejeição deste, e do de n9 457/95, apensado.

Apro••• Comolr~dn L... do TrM»lho

o PrllSlClente da RepUbhca, usando dalulbuK;io que lhe confere o art. 180 da ConllitUlÇIo,· decreta.

(PROJETO DE LEI N9 ZZ9. DE 1995. TENDO APENSADO O DE

TfTULOIV

N9 457/9S. A QUE SE REFERE O PARECER)

DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO
••••••••••••••••••••• 4.4•••••••••••••• ••••••••••••

CapltulolV
DA SUSPENSÃO E DA INTERRUpÇÃO

SUMÁRIO

IV - J)O( um dlll. em c_ 12 (doZ.l_ do
trabalho. em CAIO de ~ vokJotMla de "'ou•
devIdamente comprOVada:

.

V-.~2(doi.)diu~ounlo,0.,.
Mettor. noe tafmOI, da Iet fftpeCtNa.

o tifn de . .

I - Projeto inicial

.,1IUt

AlI. 473. O lIITlP'"llOdo podot, doo.... do c0m-

O.,.,,'"

11 - Projeto apensado - PL n' 457195

111 - Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relalor
- parecer da Comissão

o C01IGRíSSO

NACIllMAL deCreta:

Art. 12 O art. l47:;. da CansolJdacão das leis do Tra.

110 _ , ..", "'~ doNl6tio:
1_ ... 2(doi.)di.. ~,am~do
fa1ocirMnlO do COnjuge. - , _ .
1rm60 ou p.-oe que. dectarad& wn . .
de
SoclW, \Il\Ia - auo dopon-

Tr_.__

ean-.

-~:

VI - no _

do lompo am que , _ do

curnpnr u .XJgtnc•• elo SoMçoM,"w rolando".

11-."3 (~..) di.. conoecutMlO, amvirtudo ,.... ·'c" do art. fl!5 da L.. rl'4375, do 17 do~IO
do caumon<o;
do 1ll&4 (Loo do 5«vlço _ I ,
111 _ por UIn dla. lWn caliO de n ~ de •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••... ,
IIlho. no decorrer da pnrneera ~

.

balha. aprovada pelo Decreto·)el nQ 5 li52. de 12 de mato

PROJETO DE LEI N° 457, DE 1995

de 1943. DasSl a vloer acrescido do seguinte Item VII:
"Art. 1173 •••.•.••••••• , ..•••••••

VI1 - por

lJT1

dia. em caso

de

greve geral nos transcortes coletiVos".

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
IJllcacâo.
Art. 32 Revo9l1n~se as dtsoostcões em con~rárlo.

~

(Do Sr. Humberto Costa)
Acrescenta dispositivo ao artigo 473 da Consolidação das
Leis do Trnbalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19
de Im ia de 1943, e dá outra s providência s.
(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 ZZ9/95).

o CONGRESSO NACIONAL d~ta:

Sala das Sessões.aos

Art. 1°. O art. 473 da Consolidaçio das Leis do
T.-.baIho. aprovada pelo Decreto-Lei n°. S.4S2, de 1°. de maio de 1943.
passa a vigorar acrescido do seguintes inciso:
JUSTlflCAClo

..Art. 473. O emp"'godo podefá deixar de
cOllljlUCC01" ao serviço. sem p"'juízo do salário:

Além de todos os orobleIM5 de transporte Que os tra
balhadores enfrentan diariamente. para locomover-se de
suas casas para o local de trabalho. há outro adicional
Que slrmlesmente Inmde a Ida ao servlco: são as consta0
tes greves Que oaraltsala os õnlbus urbanos.
De fato. é COO'UR. nas prIncipais cidades brastlel ~
raso Que milhares de pessoas não consigam chegar ao local
de trabalho nos dIas

d~s5as

...........................................................................
VII - no pcriodo de tempo em que houver
da prestaçio do serviço de ttalIlJlOltC
coletivo utilizado cegulumetUe pelo emp<epdo.

SU5pcoÃO

motivado por gmoe. para1isaçio temporária, ou
qualquer outro motivo que impeça a locomoçio do
empregado.
desde que nIo lhe seja ofcrccido

greves.

!llIllSpoI1ealtemativo pelo empregador;
Art. 1°. Esta lei entra em vigor na ~ de sua

publicaçio.

direi to a resoectiva remuneracao.
Para solUCionar essa esdrúxula situacãc.. ;lrec~r.::ª
mos o acréscImo de diSPositivo ao art, 473. da Consoi idacão das Leis do Trabaiho. estabelecendo Que 9 emDren
do aue deIxar de c~moare~er ao servi~o oor ~m aia. :~r
motivo de greve nos transportes coietlvos. terã di reI ':~
ao salãrio respectIvo.
Em se tratando de medIda de justIca. esperamos aue
a InIciativa venha a merecer acolhimento.
Sa Ia das Sessões. aos 23 de março de

Art. J O• Revogam-se as disposiçllcs em contririo.
Justiftcaçio
A proposiçio que ora oferecemos para discussio e
delibcraçio do Congresso Nacional. pretende a proteçio do empregado, que
impedido de comparecer ao serviço em funçia de greve ou poralisaçio
lemporária do serviço regular de transporte público. é penalizado com o
desconto do ..wlO e com reflexo nas suas férias.
Esta proleÇio somente I'" vigência, no caso do
empregador nio oferecer ttamporte alttmativo para o empregado.

1995.

Esperamos. feitas estas considcraçlles, contar com o

-11/ 1/[1
DeDutadóêlNDIDO PIAnOS

'1.EGIStAÇAO CITAOA ANEXAOA Pl'LA
CUOftDENAçAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CtQI'

apoio de lodos para a aprovaçio deste projeto de lei.

~"~i:1L~
ISTA\
PTIPE
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"LEGISlACAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS- CeDI"

DECRETO-LEI N2 5.452 - DE 1 2 DE
MAIO DE 19431
Aprova a ConsolldaçiJo das LeIs do.Traba/hcl.

o Presidente da República, usando da atribuição quê lhe confere o art. 180 da Constituição,· decreta
Art. 12 Fica aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho, que a este decreto-Iel acompanha. com
as alterações por ela IntroduZidas na legislação VIgente.
Parágrato úmco. Continuam em vigor as disposições legaiS transitórias ou de emergência, bem como
as que não tenham aplicação em todo o terntórlo nacional.
..................................................................................................................

• • __

Art. 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejulzo do saláriO:
1- até 2 (dois) dias ConsecutIVOS. em caso de
'aleclmento do cÓlljuge. asc""dente. deacandenle,
Irmlo ou pessoa que. declarada em sua Cartl1lra de
TrabalhO e PreVldtncia SocIal. viva IOb sua dependtncia econômica;

o •••

1969).
A allnea referida tMl a segumte redaçilO:

c) apresentar-se, anualmente, no local

e data que forMl fixados. para fins de exerclCIOS de apresentaç'o das reservas 00 ce"'T~
ma cíVIca do "Dia do ResefVIsta ".

•

• o ItMlII/ foi revogado pelo art. 10, § , g do
Ato dBS Disposições ConstltuclOflais TranSltórlBS. O prazo 6 de cinco dias, Bt6 regulam""taç'o.

•

V lei nR 605. de 5 de Janelfo de 1949 (D. O.
14- ,- 1949) • seu regullJfTlfJflto. aprovado
pelo decreto fi' 27.048. de 12 de agosto de
1949(D.0. 16-9-1949). que dlsp6em SOOfe

o repooso semanal remunerado.
V. 1111 n' 1.060. de 5 de fevereiro de 1950,
ert. J9. IV. QIJf1 fTIlJfIda PBQllr saJ4rlOS mtegrals ao empregaao que vaI seMr como
testemunna (0.0. 13-2-1950), manoaaa
republlcar pelo art. 20 da Lei nR 6 014. de
27 de dezemOro de 1973. Reoub/lcaçilo
feita no D. O. 8-4-1974 Alterada pelas 11115
n"s6.248. de8deootubrode 1979.6.435.

meaes de

lrabalho. em caIO de doação voluntárIa de Iarlgue
deVidamente comprovada;
V - alé 2 (doiS) dIa. consecutivo. ou nAo. para
o fim de se alistar eleitor, nos lermos da 1111 respectiva.
•

0. 0.

Este InciSO foi acrescido ~ decreto-Iei nR
757, de 12 de agosto de t969 (D.O. 13-8-

•

11 - até 3 (tr6s) dias consecutivos, Ml virtude
de casamento;
111 - por um dia. em caIO de naSCimento de
filho, no decorrer da primeIra Hmana;

- IV - por um dia. em cada 12 (doze)

_

de 14'de novembro de 1979. 7.288. de 18
C» cJenmbro de 1984. fi' 7.510. dlI 04 de
julho de 1986 (D.O. OUJ7-1986).

Redaço!o do artigo e Incisos dada pelo
decreto-/el nR 229. de 28-2-1967 (D. O. 28-

2-1967).

O art. 473 teve nova redaç,o dada pelo
ci«:reltJolei fi' 229. C» 28-2-1967.

VI - no perlodo de tempo em que tiver de

cumpnr as eXlgtncla. ~o ServiÇO Militar referIdas na
letra "c" do art. 65 da Lei n2 4.375, de 17 de agoalo
de 1964 (lei do SerVIÇO Militar).

.................................................. -_ ..

..-_

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 229/95
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de 12/04/95, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão. em 25 de abril de 1995.

( JjUA..<.~do-

T~~ ~eda de Almeida
Secretária

__

.

_
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PROJE10 DE LEI N° 353-A, DE 1995

<.DY)

COMISSAO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVICO PÚBLICO

(Do Sr. Raimundo Santos)

l-RELATÓRIO
Modifica o disposto no artigo 51 da Lei n9 8.213, de
O nobre Deputado CÂNDIDO MATTOS propõe a inclusão de

nov; h~pótese de ausenciajustificada,ao trabalho. sugerindo. para tanto•• adiçio de mais

24 de junho de 1991, que "dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social e dá outras provi-

dência:3"; tendo parecer da Comissão de Seguridade S~
F '1°
pela rejeição, com voto em separado

ummclso 10 art. 473 do tcxto consobdado.
!";'~is.)dt2'~\· C·,-·
Alega o ilustre autor da presente proposiçio que as constantés ''-'=' l'aI" e

•.

greves que paralisam 05 ônibus urbanos impedem. quando da ocorrência de55es,~.y~~tp;~) t;"i.:~:V: :~~.~a.

aroJ. l.a,

Alcione Athayde.

que os trabalhadores consigam ter acesso aos seus locais de trabalho e. entretanto. essas

'.

ausências si<> levadas ã conta de faltas injU5tificadas.
E apresenta. ainda, justificaçio das mais convincentes para
corroborar o que afinna.
Encontra.se em apenso o Projeto de Lei nD 457, de 1995. da lavra
do ilustre Deputado HUMBERTO COSTA, de semelhante te<>r.
No prazo regimental. não foram recebidas emendas ao projeto.

(PROJETO DE LEI N9 353, DE 1995, A QUE SE REFERE
PARECER)

O

SUMÁRIO

É o relatório.
,,- VOTO DO RELATOR
Na furma do disposto no Regimento Interno da Ca.u (an. 32,
xrn,a) cabe a esta Comissl<> Permanente. análise de mal;;,;a trabalhista, ~. umana, ~a
rural.

Apesar de meritória a intençio dos ilustres Deputados CÂNDIDO
MATTOS e HUMBERTO COSTA, ou.mnos deles discordar.
A idéia defendida pelas proposições em 'preço nio .... confonoe
o espírito do texto constitucional.
De fato, a Constituiçio Federal expressamente colocou em
destaque as negociações coletivas., como exempIífica. claramente. vários dispositivos,v.z..
o In. 7", incáo VI e In. 8", incilO JJL
A matêria objeto das presentes iniciativas é daquelas tipicas de
negociaçlo coletiva, nio carecendo receber tratamento legislativo.
Assim. julgamos desnec:essirios e inoportunos os Projetos de Lei
n·s 229, de 1995, e 457, de 1995, votando pela rejeiçio dos mesmos.

Sala da Comissio, em~~e

u.:

de 1995.

/

/i) /~.

/

Deputado PAULO IlORNÚAUSEN
Relator

I - Projeto inicial
11 - Na Comissão de Seguridade Social e Família:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão
voto em separado

o Congresso NaCIonal decreta·
Art, I J

.\

aposemadona por Idade pode ser requerida pela

êmpreS:l desde que o segurado empregado tenha cumpndo o penado de carencla
~

completado

~etenta

anos de Idade. se do sexo masctLlmo

Oll

sessenta e cmco

J.f1QS. ::ie do 5exo femuuno
~

10

Não havendo concordãncia do segurado empregado ao

requendo pela empresa. será consIderada compulsona a aposentadoria, desde
que, submetido para avaliação por uma Junta Médica da PreVIdência Social, for
considerado inapto para a continuidade dô exerciclo de suas atividades.
~

2" Em qualquer hipotese será garantIdo ao empregado a

inderuzação prevista na legislação trabalhista, conSIderada como data da rescisão
do contrato de trabalho a imediatamente anterior a do inicio da aposentadoria.
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

•

Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Trabalho,
Püblico, em reunião ordinoiria
unanimemente, o Projeto de Lei
parecer do Relator, e o Projeto de

de Administração e Serviço
realizada hoje,
REJEITOU,
nSl 229/95, nos termos do
Q
Lei n 457/95, apen!lado.

Justificativa
Visa o

Projeto

de

Lei

retirar a

obrigatoriedade

da

aposentadoria aos 70 (setenta) anos, se do sexo masculino ou 65 (sessenta e
Estiveram presentes os senhores Deputado Wigberto
Tartuce, P:osidente, presentes os Deputados José Pimentel e
Zila Bezerra, Vice-presidentes; Valdomiro Meger, Jorge Wilson,
Roberto França, tldemar Kussler, João Mellão Neto, Paulo
Rocha, Sandro Mabel, Zaire Rezende, Jair Bolsonaro, Wilson
Braga, Luciano CAstro, Agnelo Queiroz, Miguel Rossetto, Chico
Vigilante, Paulo Bornhausen, Paulo Feijó, Paulo Paim,
Carlos Aleluia, Jair Meneguelli, e Wilson Cunha.

José

Sala da Comissão, em 30 de agosto de 1995.

~

-.

../

~U

II:R

Presidente

/lI)

ft-t

Deputado PAlILll JIOllJIJIAIIsn
Relator

cinco) anos, se do sexo feminino, quando requenda pela empresa a qual o
empregado segurado presta seus serviços. A complemeotação dessas idades
torna, nos termos da vigente lei, compulsória a requerida aposentadoria.
O proposto procura, desde que avaliado fisica e menta1IIiente,
evitar que pessoas capazes de produzir sejam obrigadas a se aposentar. Com a
aprovação da medida seria dado ao trabalhador o livre arbítrio para optar. Para
tanto porém, impor-se-ia a obrigatoriedade do empregado segurado de
submeier-se a um exame avaliatório de sua capacidade, por uma junta médica da
própria Previdência Social que concluiria ou não pela aptidão do interessado. Em
verdade, em mUltas vezes, aos portadores de vigor e lucidez no desempenho de
suas atividades, em particular, na área intelectual, a aposentadoria é causadora de
decorrente inutilidade e unprodutividade. .Partindo-se do entendimento que ().
envelhecimento é um processo individualizado, não se poderá, horizontalmente,
ser admitida num mesmo estágio a velhice orgânica das pessoas, ao alcançarem
70 (setenta) ou 65 (sessenta e cinco) anos de idade, neste últím~,·as pessoas do
I

sexo feminino.

Outubro de 1995

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

01788 Quarta-feira 18

Essa inegável diferenciação, resultante
orgamsmo

de

cada

mdivíduo,

deverá

ser

da reação do

devidamente

considerada,

r-..

justificando-se a aprovação desta proposição.
I

I~ i:.,

\

i

Sala das Sessões, em .. de-abril de 19951/
I

I

"LEGISLAÇAO CITADA ANEXADA PELA
CúORDEr~AcAo DE ESTUDOS LEGISLATIvos· CeDI'

LEI N2 8.213 -. DE 24 DE
JULHO DE 1991 1

SeçioV
DOS BENEFíCIOS
....................................

Dispõe sobre o.s Planos de Beneffcio.s
da Previdência Social e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBUCA
Faço saber que o Congresso Nacional
ereta e eu sanciono a seguinte Lei:

de.

Título 111
:J REGIME GERAL DE
REVIDÊNCIA SOCIAL

Subseção 11
Da aposentadoria por Idade

.

.
Art. 51. A aposentadoria por idade pode ser
requerida pela empresa, desde que o segurado
empregado tenha cumprido o período de carência e completado 70 (setenta) anos de Idade, se
do sexo masculino. ou 65 (sessenta e cinco)
anos, se do sexo feminino, sendo compulsória,
caso em que será garantida ao empregado a
indenização prevista na legislação trabalhista,
considerada como data da rescisão do contrato
da tiab&lho a imediatamêmte anterior à do inicio
da aposentadoria.

CapituloU

DAS PRESTAÇÕES EM GEAAL

......................................................

.......
.............

~

.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMílIA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N°

353/95

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Intemo'
da Cámara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e
divulgaçao na Ore/em do Dia das Comissões - de prazo para apresentaçao

.

.
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de emendas, a partir de 19 de
ma ia, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, náo foram recebidas emendas ao projeto.

sob a alegação ,de que a curta vida do brasileiro nfio lhe permi
tiria desfrutar

o merecido ócio do "dolce rar niente" após 35(tri!!.

ta B cinco) ou 30 (trinta) anos de labuta. Sem trazer à baila os
forte1!5 argumentos da nBcessiade dll criaçAo de vagas para os

jo

vens que buscam o mercado de trabalho a cada ano.
Por todas essas razões, voto pela rejeição

Sala da Comissão, em 29

de

de 1995.

rnaJ.o

do

projeto de lei ng 353 de 1995.

Saça da Comissilo, em CI

'I~~"+'''"

Miriam Maria /3fagança Santos
Sticretária

.

'-\.-'
JOfRAN 'FREJAT

~éee:~ <2>/-j
ClJ'IISSRD DE SEGURIDADE SOCIAL E FAl'lILIA
I -

PARECER

Trata-se de projeto de lei de l"lg 353/95

do

nobre daput·ado Raimundo Santos que visa a alteração da Lei

-zIr-

PARECER DA COMIssA O

nQ

8.213, de 24 de julho de 1991.
Pretende

aposentadorias

o proponente que

compulsórias por idade, do homem aos 70 (setenta) anos e Ô!lmulhet' aos

(sessenta. e cinco), a requerimento da empresa, s6
com a concordflncia do Clmpregsdo.

99

65

poderia dar

Ou seja, o trabalhador passaria

a arbitrar sobre a SUB permanftncia ou nfii) na empresa.
Em CS150 de impassB o segurado empregado seria

submetido a avaliaçilo, por junta médica da Prevídftncia Social que,
e-n última
pllra o

análise, concluiria pala aptidão ou nfio. do interessado}

trBb31ho~

Parte o autor deste projeto de lei do sntend.i
mllnto de que o envelhecimento é um prOC95!50 individualizado
que mui tas veze1!5 a aposentadoria lança pBSSOa!l

ai~d8

. . A Cpmiss40.de S/ffJ.uridade S(JCial e Familia, em sua reunillo
ordmána realizada hOJe, rejeitou unammemente O Projeto de Lei nO
353195 nos termos do parecer do relator, Deputado Jofran Frejat A
Deputada Alcione Athayde apresentou voto em separado.
.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
.
R,oberto .fefferson, Presidente; Mauri Sérgio e Sebastillo
Madeira, VICe-Presidentes; Alexandre Ceranto, Carfõs Magno, Ceci
CunlJa, FeflJando Gpnçaive.s, Jair Soares, José Coimbra, Ursicino
Queiroz, Chlcllo Brigido, EiclOne Barbaiho, ,José Pinofti. Laire Rosado,
Rita Camata. Rubens Cosac, Saraiva Felipe. Arnon Bezerra Carlos
Mosconi. CIpriano Correia. Osmánio Pereira. Tuga Angerami. Eduardo
Jorge. Humberto Costa, José Augusto. Marta Supllcy. Arnaldo Faria de
Sá, Ayres da Cunha, Célia Mendes, Alclone Athayde. Jofran Frejat.
Seraflm Venzon, Vicente André Gomes. Luiz Buaiz. Nilton Baiano,
Sérgio Arouca, Jandira Feghali, DuiIJo Plsaneschl. Darcisio Perondi.
Agnaldo Timoteo, Laura Carneiro e Fernando Zuppo.

lúcidas e

vigorosas na inutilidade e improdutividade.

t:

Sala da c o m O d e s~t~ 1 de 1995.

bl.

.~t ~,'ON

o relatório.

Deputado

II - !!Q!Q
Primeiro,o artigo 51 da Lei nQ 8.213/91

go diz que a empresa

EE..!J!.

rBQuarer. E inúmeras empreSiil1!5 mantém

além do lim! te da apO!lsntadoria compulsória, dSi!lde que

nfio

tendimento. Lembra

muito

conviv~ncia

aDsliJi.s.

sob o manto do

dEl8a!!,

lar de casais em que um não conria

no outro, mas não se separam por raz5es econômicas

sociai15 ou

CÍJ

Por outro lado, embora os proventos quasg

S8!!!,

pro sejam ats ridí.culos no seu valor, o principio da apossntadaria é o de que df!ve ser um prAmio, um descanso da obrigatorisdade
do trabalho durante tantos an01!5. Nio fosse Assa oobjBtiva -BlQJi
proventos

quase nun::.;! permitam

ueurruir

do que se pretende como prêmio - nlo havia razlo lógica

para

alguém se aposentar.
Por último, a aprovaçAo dess8 projl!to bate
rrente com rsivindicaçlio dos trabalhadores que 8E1

o Proj~to de Lei n~ 353', de 1995, altera a
.egislação referente à aposentador~a compulsória que pode
ser requerida pela empresa para os empregados que tenham
completado a carência exigida para o beneficio e tenham
atingido 70 anos de idade, se homem, ou 65, se mulher. A
mudança propugnada é
no sentido de subordinar a sua
concessão à
concordância do
segurado empregado
ou
avaliacão de uma Junta Médica da Previdência SOCial que o
consiàere
inapto para continuar o exercício
de
suas
atividades.

ap.!.

rência.

015

Von:> &? ~"""bL:> .pFJ
DEPUTADA ALCIONE ATHA!DE

9!tpregadoi!l

intere!i~lil

Imagine-se o ambiente de trabalho quando empr,!
e emoregado mantém a !sua

repito, embora

R

Presidente

obriga a empresa a requerer a aposentadoria compulsória de ninguém.0õ!l:t.:!.

58

R()B~RTO JE

de

Em
sendo aprovada a
proposição na sua
ínt.egra, teríamos, a rigor, que a aposentadoria por idade só
seria compulsória para aqueles considerados inaptos para o
trabalho, sob o ponto de vista médico. Neste contexto, a
aposent.adoria por idade funcionaria como uma aposentadoria
por invalidez.

A aposentadoria compulsória, no entanto, tem
outros objetivos a cumprir. Ela, na realidade, define um
momento em que a empresa pode dispensar 05 serviços de um
empregado,
ao
qual
é
garantida
o
renda
mensal
da
apos~:"ltadoria, sem que tenha de arcar com a multa de 40%
sobre c saldo do FGTS e com o pagamento do aviso prévic.,
dev~ics quando a dem~ssão se dá sem justa causa.

Somos
favoráveis
à
manutenção
da
aposentadoria compulsória como tal, embora defendamos a
ampliação dos limites de idade do empregado para 75 anos, se
homem, e 10, se mulher.

contrapOem,

exatamente, ã extinçAo da aposentadoria por tempo de

ssrviço,

Dado que o Projeto de Lei n Q 353/95 não
modifica o próprio art. 51 da Lei n Q 8.213/91, como sugere a
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sua ementa, entendemos que seria pertinente alterar a sua
redação na forma do substitutivo anexo, que incorpora os
limites de idade que julgamos adequados e elimina a
avaliação por uma Junta Médica da Previdência Social.

o Congresso Nadonal decrcta:
Art. 1° Oa" 75 da Lei nO S212. de 24 de julho de 1991.pas,aa
I'ilr com 11 'õcgllinte redação'

Somos pois favoráveis ao PL 353/95, na forma
do substitutivo anexo.
Sala da Comissão, em :jJ, de '·l!-I!tt.
----

"Art. 75 O pagamento mensal de beneficios de valores entre
RS J 000,00 (três mil reais) e RS 15000.00 (quinze mil reais)
sujeitar~se~i

d~ 1995

à e)l;pressa aUlonzação das Direções Regionais do

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

H-

~Wt

Outubro de 1995

9 1°

Os beneticios de valores superiores ate duas vezes o

limite estipulado no caput deste artigo terão seu pagamento
mensal condicionado ti autorização da PresidencI3 do Instituto

Deputada Alcione Athayde

Nacional de Seguro Social (INSS).

§ 2° Acima dos valores referidas no § lO. ainda que
decorrentes de decisão judicial. os pagamentos serão submetidos a
supervisao conjunta dos Ministros de Estado da Previdência e

AssistênCIa Social e da Fazenda."
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI HQ 353, DE 1995

Art

~o

Esta lei entra em . . .igor na data de sua publicação,

Art JO RcvClgam-se as disposições em contrario

Modifica o disposto no artigo
51 da Lei nl:! 8.213, de 24 de junho

de 1991,
Planos

que
de

"dispõe sobre
Beneficios

Previdência Social
providências" .

o

e

dá

os
da

outras

JUSTIFICAÇÃO

CONGRESSO NACIONAL decr,:ta:

Art. 1" O art. 51 da Lei n" 8.213, de 24 de julho de
1991 passa a vigorar com a seguinte redação:

No momemo em que. pela palavra do PreSidente da Republica e de
o::.Clt Mini!<tw de fo::.t.;'ldo. era ata.rdeJ.da a drarratlca sltuaçào da Previdêncu\ Soclal. retletlda

na

Art. 51. A aposentadoria por idade
pode ser requerida pela empresa, desde que o
segurado empregado tenha cumprido o perí.odo de
ca.rência e completado 75 (setenta e cinco) anos de
idade, se do sexo masculino, ou 70 (setenta) anos,
se do sexo feminino, sendo compulsória, caso em
que será garantida ao empregado a indenização
prevista na legislação trabalhista, considê"rada
corno data da rescisão de contrato de trabalho a
imediatamente
anterior
à
do
iní.cio
da
aposentador ia.

1"/111'1"';10

dt:

:\tl'IIVOS

que encarnlnha i1 plOposta de Emenda ConsutuclOnal. notiCiaram

li';, il1lll:ll~

I1ml<: 11m ('<:dndalo. uma thude de milhões de reaIs cometida contra
\·j1l11lllllidn<: do INSS

~cr..,('ntllári(l';.

tio lJue

os

coti"es

Era como 11m tilme repetido ~ovamente. JUizes" advogados e
em conluio. pennltiram pagamentos mtlionanos de indenizações. a exemplo

li7Cr ,,"' ~..,

;"'" .... ::..1':'.

'jê'll1coS personagen!!.

e~t~:;i'';'' .:.:,.:~..:..~.;.~ü,;,,:

;<;mprincl"

:·'~IIJ.

o que se observa desses fatos e que não basta. a revisão da lei ou
Art.

2,:;

Esta

Lei

entra

em

vigor

na

data

de

publicação.
Art. 3g

sua

dil

C'nn'ltiluiçiio. rc<:rringindo beneficios. revogando certas modalidades de aposentadoria.

alllllt'lIllllnlu allqtluw!'ô etc E necessario que. paralelamente. sejam combatidas. com todo
...i!!m. a lhlllde. n corrupção e a sonegação Fala-se num rombo de 42 bilhões que precIsa

Revogam-se as disposições em contrário.

sala da Comissão, em

i J.

de

ser coberto PodeM se conSiderar. sem receio. que para esse imenso buraco. muito

de 1995

.1

conl~bUlu

In"dimple-ncia dolo!'ôa e a ação de verdadeiras quadrilhas de traudadores que. ainda ho.ie.

deve"lU vi..::cillf II <:.nmnr" e n" complnccncia de autondades

.ntlM ~.

Em ambos esses casos. não toi apenas a socie<1a.de surpreendIda

Dep,X;;;;a ALCIONE ATHAYDE

(l('ln 1I1111('iil

c'ltmnpnda nos jornais O proprio Ministro

e~pantou-se

com

o

alcance Ora.

para que a ffaude tenha se consumado. sem duvida alguma. alguém ou alguns serventuarios
iltllClI í7:U·illl1

c prnccs!':aram tal pagamento de mdhôcs de reaís. Nio

IIInl1l:lIIlc..\ por ser

ir~usitado.

não lhes tenha despertado suspeita

ou~

~

pelo

cnvel que.
menos~

lal

maior

:Il('ll\'ÚI)

o

PROJETO DE LEI W 447-A, DE 1995
illl~lrc~ parc~

(Do Sr. José Janene)

projeto que submeto á meditaçio e á aprovaçio dos meus

significa um passo importanre para evitar

<I

repetiçio de tais ocorrencías

I)i!'õplle o art 75 da I.ei nD 8 212191. que instituiu o Plano de Custeio da Previdencia Social.
que

Altera a redação do artigo 75 da Lei n9 8.212, de
de julho de 1991, rl.!.l~ "dispõe sobre a organização
.Seguridade Social, institui o Plano de Custeio, e
outras providências"; tendo parecer da Comissão
Seguridade Social e Família, pela rejeição.
(PROJETO DE LEI N9 447, DE 1995, A QUE SE REFERE
PARECER)

SUMÁRIO
I Projeto inicial
11 - Na Comissão de Seguridade Social .. Familia:
- termo de recebimento de emendas
o

parecer do relalor
- parecer da Comissão
o

24

(l

pagamento de beneficios em valores entre

t)Çl)

mil a 5 milhões de cruzeiros (moeda

a.

da

da epoca) deve ser autorizado pelos diretores do INSS Acima desses valores.
nlltori7n,llo deve ser dada. pelo Presidente do Instituto O projeto amarra aínd.. mais

dá
de

círculo Após converter em reais aqueles valores defasados. pretende-se que. qualquer

w

pagmllcnlo acima de 30 mil reais teri que ler visado. ~njuntamente. pelos Ministros da
rrcVlfI~nc.."in c

O

t\!'õ!ti!ttcncía Social e da Fazenda., Desse modo. pelo menos os Ministrns. não

mais 1Ít::al"ôin <UI'prccndidos por pagamentos de beneficios de elevados valores. quando não

nbsurdoo; nll suspeitos

~w~\r1~
\'

_\

Deputado

',,--
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dos, ainda que deCtlrrentas de decisi:J judicial, após serem

su.2,

metidos à supervisão conjunta d03 Ministt'oB d:i Estado da Previ

LEI Na 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

da"c::ia e AS>1isti3ncio S':lcial e da Fazenda.
ArglJm';lOt.a

Dispõ< _.~d4 S<prUhMk So<ia/,
itUrinú PIDNt tÚ! CIUIDo ~ dd ourrar ~

O

EPJtln q'Ja as fraudes contra a

dân:::ia Sacial, c'Jmutid!l8 pJr j.s!zes, adVl)gadr)~ e

Previ

s9rven-:uarios

e, ainda, a s'.Jrprasa dJ Ministra ao tomar conhecimento do graI!.

LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL

de volune de dinheiro d3s9mbolssdo pela In:3tituiçl"J, Quando do

TfTuLoVlll

pagamento dessas ações judiciais, justiFicam a alteração proposta.

DAS DISroSIÇÓji:S FlNAlS
E TRANSITOIlIAS

O' disposto no 8t't. 75 da Lei n2 8.212/91

foi

criado com o objetivo especiFico de manter s.Jb controle

CAPtruLOI
DA MODERNIZAÇÃO

P'

gementos de benefícios. Os valores nele estip:.J1ado vAm

DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

811ndo

reaju.!itad03 de acordo com o art. 102 dg referida Lei e, a
Art. 75. O p.plllea1o DaeAPI de be•• lk:ioI. de valom entre CIS
999.000.00 (1ICJ\'UI!.w. li DO\'tftta li EKWe mil CJUZl'ircI) li CIS 5.000.000,00
(ClDCO 1ai1h6a de c:ruDin») IUjcitaMe·' • uptaIA . ~ dM Di,..
çóe:I Rt:pon.it do IMtituto NKionaI do Seauro Social (INSS).
PaÃp'afo üaico. Os bene6cioc de vUoRllupenorn ao limite nlipula.
do DO 1:"fIUl deste artilo teria leU p&praento menul wndiaoudo à .U1~
riuçio da pmjdiDcia do lnslill.llo NacioaaJ da Squro Social (INSS)..

pu!:.

til' de 112 de maio da 1995, as Direçi5::!.;l Regio,ai8 do INSS podom
autorizar pag3me,to de R$ 4.893,10 (qúatro mil, oitocento!l B n.E,
venta e trAs reaie e dez centavos) até R$ 24.489,92 (vinte
q'Jatro mil quatrocentos a oitenta e

nO'113

reais e noventa

B

dota

centavos). Acima deste valor, 56 C.JlI a a.JtorizaçAo do Preside.!!.

.......................................................

te d'J INSS.
E o relatório.

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMílIA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE lEI N°

447/95

o

projeto dg lei 8·11 pauta rad'Jz o vaior estao,!,

lecido pal'a autorização pelas Dil'eçõe!l Regionais doJ INSS o que

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno
da CSmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e
divulgaçlIo na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentaçlIo
de emendas, a partir de 2 de junho de 1995, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, nlIo foram recebidas emendas ao projeto.

acarretará atraso no pagemento 8.JS beneficiário.!! da
Social, uma vez

qJ9

Pravid~ncia

os pracessos terão qrJ3, obrigatoriamr3nte ,

ser enviados à Presidti,cia do INSS. Como 8J<9mplo, os Postos do
INSS não poj:eriam autorizar os paga.llontos de anistiad:Js, ex-co!!!,
batentt3s, aeranautas, etc, face a média de v:::l1or dl;lstes benefl
cios set'em de R$ 3.500,00 (trAs mil e quinhentos reais).

Sala da ComisslIo, em

13

de

junho

de 1995.

Outrossim, o par.ágrafo lQ limita a alçada

do

Presidente do INSS, feril"Jdo as atrib:.tiçõe'3 que lhes foram

co.!!.

feridas pelo 3rt. 148 d'J Reg imanto Interno daquela autarquia.

lD-5~~-t-"'7

Por outro lado, o valor das demandas judiciais

Minam Maria:Bragança Santos
Secretária

está estabelecid·) no art. 128 d3 Lei n2 8.213, de 24 de julho
de 1991, com nova redação dada pala Lei nQ 9.032, da 28 dEI abril
de 1931 qua, a partir de 12 da maio d'3 1935, por autor, á
R$ 4.988,57

1/lR.éL?ER ...LJA
Cll'lISSnD

DE

SEGURIDADE SOCIAL

(q·.J;lltrü

de

mil novocentos n oita,ta o oito r,;,ois

cinq'Jenta e sete cantavas).

E FAMILIA
Por últim:J, as atribuições d'JS Ministros dEI E.!.

-

RELATORID:

tadr) est~o C1afinidas no ert. 87 da Constituição Fad-3ral/88
d31as nA·) consta o controla da p'!!ga'Tle:'lto de bQneflcio.

Trata-se da Projeto da Lei n" 447, da 1995,

do

nobra Deputado José Janene que visa a alteraçfto do art. 75

da

Pelo

expo~to,

conclulmos pala rajEliçAo do

jeto de lei ~g 447/95.

Lei nQ 8.212, de 24 de julho de 1991.
Pretende o proponante que os valores do pagamo!!,
to mensal do!! benefícios, sujeitosaautorizaçAo pelas

Direções

Sala da

1995.

Regionais da Instituto Nacional do Seguro Social - INSS passem
B ser de R$ 3.000,00 (trAe mil raais) a R$ 15.000,00 (quinze mil

reaL") e,

autorização do Presidente do referioo Irnstituto até R$

30.DDO,00

(trinta mil reais). Acima deste valor os pagamanto!l só serAo

autoriz,!.

8

Ogputado Fedoral

Pr.2,
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PARECER DA COMISSAo

o número de vêtll!S em. que diverso. governos
vêm tentando resolver o probletaa da habitação é considerAve!.
Veja-se exemplarmente o famigerado ENH. E o resultado não é
do. mais ani:mado~eB.

A ComissAo de Seguridade Social e Famllía. em sua reunillo
ordinária realizada hoje. rejeitou unanimemente o Projeto de Lei nO
447/95. nos termos do parecer do relator, Deputado Jofran Frejat.

A aprovação de no.so projeto possivelmente
nio vai resolver o problema, elimin"-lo completaaente. Porém,
certamente tenderA a diminuí-lo significativaJMInte.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

A rigor, trata-se du. incent.ivo direto. FoqeaçAo d. intermediArias, na expressão de agent.s
f in.ncaira.
suhaí.diantes
e
sub*idiadoa,
subsidiando-se
diretalDente o comprador.

Roberto Jefferson. Presidente; Mauri Sérgio e Sebastillo
Madeira. Vice-Presidentes; Alexandre Ceranto, carros Magno. Ceci
Cunha, Femando GonÇIJ.lves, Jair Soares, José Coimbra. Ursicino
Queiroz, Chictio Brigido. Elcione Barbalho. José Pinotti. Laire Rosado,
Rita Camata. Rubens Cosac. Saraiva Felipe. Amon Bezerra. Carlos
Mosconi. Jovair Arantes. Osmânio Pereira; Tuga. Angerami. Edu~rdo
Jorge, Humberto Costa. José Augusto. Marta Supllcy, Arnaldo Fana .de
Sá. Ayres da Cunha. Célia Mendes. A/clone. Athayde. J.ofran Frejat.
Serafím Venzon Vicente André Gomes. LUIz Buaiz, Nilton Baiano.
Sérgio Arouca. Jandira Feghali. Dullío Pisaneschi, Darelsio Perondi,
Agnaldo Timoteo, Laura Carneiro e Fernando Zuppo.

se

da

oe. .is dia.o, tantos incentivo. os ha., muitas
veze. tAo d•• neceas"rioa como inconseqüentes, que não .e
justifica a inexiattncia de poucos, mas tanto dteia quanto
defenaAveia, cOmo eato. por que propugnamos.

Isto pOllto, contamos co. o endo.so de no.ao
ilust.res Pare. para sua pronta aprovação.

Z,I de 1995.

Sala da Comissão. em 20 de sete

d. 1995.

'l;~

F(EkSON

PROJETO DE LEI N° 482-A, DE 1995

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

(Do Sr. Laire Rosado)
Permite dedução de despesas com construção de casa pró
pria da base tributável do imposto de renda; tendo parecer da Comissão de Finanças e Tributação, pela inad!,

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela r~
jeição.

PRQJETO DE LEI N° 482195

(PROJETO DE roEI N9 482, DE 1995, A QUE SE REFERE O P?!

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões de prazo para apresentação de emendas, a partir de 02/08195, por
cinco sesSÕes. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

RECER)
SUMÁRIO

I - Projeto inicial

II - Na Comissão de Finanças e Tributação:
- termo de recebiment:o de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

Sala da Comissão, em 10 de agosto de 1995.

~
Secretária

o Congresso Nacional decreta:

Art. lia Sio dedueívei. da base tributAval do
imposto de renda da pessoa física as despesas ralacionadaa
com construção de caa& própria.
2D

Art.
A deduçÃO do artigo anterior fica
condicionada 4 que o contribuinte não posaua outro imóvel na
cidade ea que r ••ide .

P.\RE< ER DA CO\\I>.5.\O DIo: Fl:'oo.\:'oo('AS E fRIBl TA(.\O

t -

llELATÓIlIO

o ~lust:re Jeput:ado :a.ire rtosado
projeto de lei que busca tornar dedut:lveu da base

apresenta
cálculo

~e

do imposto de renda as jespesas efetuadas com c:mst:rução -:1.
casa pr6pr ia para moradia.

Art. 3'1 Eata lai entra em vigor na data da
sua publicaçAo.

Art.

4a

Revogo-se

aa

.dispos ições

ea

contr4rio.

Just~fic:a
f.LtO.
argumentand.o
essenc1.almente que sua' aprovaçAo diminuiriS. o cons~derâvel
ditic1.t habitacional de milhões de :coradJ.as neste Pals.

Ao projeto, nlo se lhe apresentaraJll emendas.

ollI&rIFICJIÇÃO

O déficit habitacional
milhões de casas residenciais.

neat..

País

é

de

Cabe a esta comissão analis'-lo quanto à
adaquaçAo tinanceJ.ro-orçaEftentiria
quanto a.o m'rit:o,
contona. o regJ.mento da Casa.

t

o relat6rio.
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PROJETO DE LEI N° 542-A, DE 1995
(Do Sr. Cunha Bueno e outros)

Ninqu'lI. discute o imenso probl... com que s.
detrontaa oa suc••aivos governo. co. r.tar'nc!. ao muito
aiqnificativo d'ficit habitacional no Brasil.

Dispõe sobre a aquisição, por trabalhadores, de ações das
Logo, a tilosofia do projeto •• causa ,
abcolutaaente correta. O ma.ao nlo ocorre coa a SOlUÇa0 que
apre.enta ao problema que aborda.

empresas a serem desestatizadas 1 tendo parecer: da

aiapl••Jlanta.

Ainda, aprovado o projeto, beneficiar' a.
el••••••64ia • rica, ea clatri••nto da pobra. Ao pa••o que
aquala., no m1nimo t . . reneta suticiente para •• "arriscar"
cc. r.laçlo a e.te tipo d•••preendi••nto, e.ta n_ ao m.no.
po••u_ condiç6aa de iniciar a construçlo. O dinheiro
decorrente 1 cUainuiçlo da arracadaçlo, "provado o proj eto,
poderia, nlo to••• o caso, lIer utilizado e. beneticio dela.
Acleaais, nUlll. momento ali que tanto .e quer o
ajuate tiscal, 1m. projeto que db.inua a receita tri1)ut'ria,
tende, pelo contrario, a piorar o equilibrio entre o que
Estado qasta e o que recolhe.
Enfim,

quanto

à

adequação

financeiro-

orçamentá.ria, por permitir dedução de despesas e assim
diminuir a receita tributária, sem paralelamente cumprir as
determinações dos arts. 57, da LDO/95, e 40, d" LDO/96, c
projeto com estes não se coaduna.
Ante isso, SOlllOB pela inadequação financeiroorçamentária do Projeto de Lei n Q 482, de 1995, e, no IMrito,
votamos por Sua rejeição.

Saia da Comissão, em 19 de setembro de 1995

p!!

la rejeição. Pendente de parecer da Comissão de Constitu!
cão e Justiça e de Redação.

Por ao manoa tr'. razOa••
Da plano, j& houve • h' diverso. subsidios
bra.ileiro. l construçl.o da ca•• pr6pria. O . .i . conhecido •
o Sist••• Financeiro da Habltaçl.o. Mal ou bea t . . funcionado
... contanto, IUIbora nlo po••• fazer lIilaqr•• , porque cheqa nu.
ponto •• que .a depara co. falta da renda ".ao; pura •

COInis

são de Trabalho, de Administração e Serviço Público,

(PROJETO DE LEI NQ 542, DE 1995, A QUE SE REFERE O

PAR!

CER)

o C _ Nacional decreta:
AJt. )" Os trabalIwIores podeTfo adquiriT ações de

empresas, a
serem desestatizadas, com recut10s do Fundo de Garantia do Tempo de Sen;ço
depositados em contu vinculadu.
AJt. 2" O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dia~
~"'". 3· Esta lei entra em vigor na data de sua publkação
Art. 4· Revogam.se as disposições em contririo

JUSTIFICAÇÃO
A privatizaçIo de algumas empresas eswais é UIWIlo do
_ . Por isao, nada mais lógico do que propormos uma soIuçIo para democratizar

esse processo através de mecanismos que assegurem aos trabalhadores I participação
acíonària nas empresas privatiudas e nio. apenas. na alienaçio das mesmas para
çapitaliSlI.S.
Em setembro de 1994, o FGTS. segundo a imprensa, tinha 30
bUhões de reais em depósitos, Ass'm, ")()r que nlo usar uma ratia dessa disponibilidade
financeira para incrementar o programa o I: privltizaçlo?
Essa medida fará com que o trabalhador acionista produza mais,
pois tera mais empenho no sucesso e no crescimento de seu patrimônio. quando este for
empregado da empr... privatizada ou. nio o sendo, possa ter mais e... opçlo de
investimento: visto que referida aquisiç10 nlo e obrigatória
Além disso, os trabalhadores poderio se organizar em cooperativas
e fundações a fim de paniciparem do mercado acionário.

tor
O presente projeto. portanto. tem o objetivo-lle 1IemocratÍZar a
privatizaçio de instituições, que, na vetdade, pertecem à pr6pria populaçio brasileira.

III - PARECER DA COMISSÃO

Para

I

sua aprovação. esperamos contar com o apoio do, ilustres

Pares.
A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião
ordinária
realizada
hoje,
concluiu,
unanimemente,
pela
inadequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição
do p;ojeto de Lei n(2 482/95, nos termos do parecer do relator.
Estiveram

presentes

03

Senhores

Deputados

GOnzaga Mata, Presidente; Edinho Bez, Germano Rigotto, Hermes
parcianello, Homero Oguido, Luis Roberto Ponte, Pedro Novais,
Antonio do Valle, Augusto Viveiros, Félix Mendonça, Jaime
Fernandes, Manoel Castro, Mussa Demes, Roberto Brant, Mauro
Lopes, Basilio Villani, Delfim Netto, Francisco Dornelles, MArcia
Reinaldo Moreira, Nan Souza, Rogério Silva, Silvio Torres, Yeda
CrusiuB, Jorge Anders, Luiz Carlos Hauly, CelBo Daniel, Conceição
Tavares,
Fernando Torres,
José Fortunati,
Euj~cio Simões,
Jurandyr Paixão e João Pizzolatti.

pl9l<~t:EfJ..

0-9

CO~IISSÃO DE TRABALHO. DE AD~IINISTR-\C.:\O E SERVICO PIIBLlCO.

Sala da., Comissão,

I· RELATÓRIO
Com a presente iniciativa. pretendem os Autores possibilítar aos
trabalhadores a movimentação de suas contas vinculadas no Fundo de GarantIa do Tempo
de Serviço - FGTS no intuito de adquirírem ações das
desestatízadas.

~mpresas

que

\~nham

a

s~r
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Justificando a medida. os Autores argumentam que o projeto tem o
objetivo de democratizar o processo de privauzação. uma ....ez que se asseguraria aos
trabalhadore~ a pamcipação aCionaria nas empresas pw.auzadas.
É o relatório.

Estiveram pre~ences os senhores Deputados Wigberto
Tartuce, Presidente, José Pimentel, Vice-Presidente; Ubiratan
Aguiar, Miguel Rossetto, Paulo Paim, João Mellão Neto, Paulo
Rocha, Jair Meneguelli, Jair Siqueira, Costa Ferreira, Roberto
França, Wilson Braga, Luciano Castro, José Carlos Aleluia,
Valdomiro Meger, Zaire Rezende, Wilson Cunha, Maria Laura,
Ayrton Xerez e Chico Vigilante.

" - VOTO DO RELATOR

Sala da Comissão, em 4 de outubro de 1995.

Nos termos regimentais, cumpre-nos analisar a matéria sob o
aspecto meritório.

o sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS foi
concebido como alternativa li estabilidade decenal (hoje suprimida pela Cana Politica de
1988), de forma a propiciar ao trabalhador uma reserva monetaria. proporcional ao seu
tempo de serviço, que lhe estaria disponível, caso tivesse seu contrato de trabalho
rescindido sem que. para tanto, tivesse dado causa.
tempo~

Ao mesmo

deveria ampliar. significativamente, as

possibilidades de implementação de programas voltados para a melhoria das condições
habitacionais, de saneamento básico e de infra-estrutura nas áreas urbanas.

longos dos anos,

Apesar das diversas alterações que o regime fundiârio sofreu ao
ressaltar que ainda prevalece o seu objetivo precípuo

e importante

PROJETO DE LEI N° 552-A, DE 1995
(Do Sr. Paulo Paím)

(garantir o ressarcimento do empregado em caso de perda do emprego. como fonna de
suprir a indenização devida pelo empregador) e o imperativo do artigo 9° da Lei n° 8.036.
de 1990 (aplicação dos fundos do FGTS em habitação, saneamento bàsico e infra-estrutura

urbana).
Os

:rabaihiJdor

{OU

P~~... \aêncta

Social

~a~ue

>;;t:us

na :Jha de

ja que tal

l,.'U '-lU€' ~le:;eja

rr:t:cbllTl~ntt' de

~uuaçJo

remgre5::idr no

rlicursos.

de... em atender prioruanamente o
o \lnculo empregauclo. ~lue se aposenta pela
adqUirir rnor3dia propria Tambem pode ')er efetuado o
portanto.

dep~ndentesl qu~ p~rde

pode

l11~rt:JJo

dr:p(I..ito'). em

~lgmtki1r

ii.1fmal

J~ 1f

clt c

(I

~ua

Cl'nta vinculada. por tres anos ou mais.

trabalhador não logrou

eXilO

na tentau ... a de

Estende aos ferroviários da Rede Ferroviária Federal S .A. e
da Companhia de Trens Urbanos os benefícios de que trata a
Lei. n9 8 .. 186, de 21 d~ maio de 1991., que "dispã-e sobre
a
complementação de aposentadoria de ferroviários"; pendente
de pareceres: da Comissão de Trabalho, de Administração
e
Serviço público; de Finanças e Tributação; e de
Consti tui
ção e Justiça e de Redação.
(PROJETO DE LEI N9 552, DE 1995, TENDO APENSADOS OS

IPJ. 10

k1u... a... el a inidati... a dos nobres colegas
propo~Il;:io que nos parece. a pnnclplo.
mais uma tonna de dilapldar o patrlmomo do FGTS. ao permitir que 05 trabalhadores
~aquem de suas ..:omas \lnculada::; para Im estirem no mercado de ações. o que sempre
tende a. envolver uma situação de risco Por outro lado, os traba 'ladores dificilmente
conseguiriam obter. em um processo de privatização, um numero consideravel de ações
que lhes garantisse o controle acionano que. na maiona das vezes, a.caba nas màos de
grandes grupos financeiros
Dessa lorma.

o CODJI"UIO Nacional decreta:

~mbora

parlamentares. úusamos discordar do menta da

..\ssim. a iniciativa em exame não é coerente com os objetivos do
Instituto do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, pois efetivamente as hipóteses de
movimentação da conta vinculac!", hão que ser restritivas, a fim de não prejudicar, de um
lado, importante fonte de recursos para aplicações em habitação popular, saneamento e
infra-estrutura e, de outro lado, a constituição de uma reserva monetária para o propno
trabalhador.
Portanto. e evídente a impropriedade do projeto em analise. seja
por razões eticas, seja por motivos jurídicos ou, ainda, sàcio-econõmicos.
Isto posto, somos pela rejeição do Projeto de leí nO 542. de J995

Sala da Comissão, em} de C·u.,.?ubWde 1995.

lZZ-- PARECER DA COMISSÃO

Art. 1° É ..lwdída a<JIl li:rroviári"" da R.... Fmuviária S/A e da
Companhia Drasileira do Ttens UrblllOS, independentemente da data do admissio, o
direito à complementaç!o do apooenradoria, na fonna do dispooto na I.. i R.I R6, de
21 de maio de 1991.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio.
Art. 3° Rcvogam-,. as disposições em contrário.
JUSTIFICAÇÃO

A Lei nO 8.186, de 21 de DIlIio de 1991, ......gurou a complementaçiio
da apooenladorill. PllglllWll forroviárillO admiti""" no =viço públiL'O, na L'OtIdiljãO de
eslaWtárioo. até 31 de ouwbro de 1969. e.que PUW"Illl ao regime trabalhista por
força do legislaç!o posterior. Entendeu O legislador que esses fClTOvüíriOl deveriam
ter restaurado os valores dos proventos da aposentadoria que tenam caso houvessan
permanecido sob o regime estatutãrio. Reconheceu-se, naquela ocasião. a violenda

jurídica perpetrada especificamente fl"la Lei nO 6.184, de II de dezenlbro de 1974, e
pelo De.::reto-Let n" 5. @ 4 de abrH de 1966. que forlfavam o funcioncirío est.1tutáno
da~ f...íTovias c &"mais nrgãoc; púhlicos tran~fonnad(\!; em .:mprc.~ a optarem entre
i!brir mão de seu regime de trabalho. com Ludas as garantias e vanlagens a de
inerentes, ou, alternativamente, a serem excluídos do quadro da repartição cnde
trahaihavam
O deputado Mendes Botelho, logo após a publicação da lei n' 8186;91
apresentou proposição estendendo os efeitos da nonua legal a todos os ferroviários de
empr.... estatais federais. Esse projeto tramitou na Comissão de Trabalho.
Adnúnistração c Serviço Público desta C""", onde, em 4 de maio de \993, com n
par""" lovunivel deose deputado, seu re1a1ot", loi aprovado llCllSll Cumissãu. Com o
ar~ivamento do PL nO 1363-A/91, estabeleceu... novamente a diferenciação entre
duas categori.. de ferroviários: a doo admilidoo até 31 de ouwhm de 1969 e a dos
admi1ílI<lI- posteriormente, os primeiros "um direito à <:UlIll'lementação da
a""""ntadoria, devida fl"la Uniio, e a segunda sem essa prerrogativa.
Para corrigir tal situação, proponho projeto de mesmo teor. em
homenagem lU) nobre depurado Mendes Botelho e, principalmente, parque não há
como negar a justiça da medida proposta por elc: todos os trabalhadores de uma
mesma categoria, traba1lwIdo nas tne!lIIIa$ empresos, devem ter assegurados os
mesmos direitos e beneficiOl.
Pela., rnz/leo acima e"""""", esperamos que o projeto venha merecer o
apoio de
Jlllfeo no Cúll8fl"lOO Naciunal.

t""'"'"

Sala das Salões, 06 de junho"de 1m
':.:-missão de Trabalho, de Administração e Serviço
?ublico,
em
reunião
ordinaria
realizada
hoje,
opinou,
unanimemente, pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei n Q 542/95, nos
t.ermos do parecer do Re la tor.
Ao

DE N9s

745/95 e 864/95)

--~r·

~~IRS
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PROJETO DE LEI N!! 745, DE,1995
(Do Sr Jaime Martins Filho)

LEI

N~

8.186, DE 21 DE MAIO DE 1991
[)jspt}e sobre _ compJem~nuç'o de .po.
Hntadori. dto ferrovi.rios e d. outr••
providência.

Estende a complementaçio de aposentadoria instituída
19~1, aos
ferr2,
viários adm1 tidos até 31 de dezembro de 1976 e dá o~
tras providências.
pela Lei n9 8.186, de 21 de maio de

o Presidente do SENADO FEDERAL promulga, nos termos do art. 66, § 7~, da Constituiçlo Federal, a seauinte lei, re·

(APENSE-SE 11.0 pRdJETO DE LEI N9 552, DE 1995)
:::~

.< ' .~ ,"[.10-' P-:'l'-, Pre~J(.ient·.'

1) ...

. ::.. ~ l-, ;;".'H·

F ::"r·

...l . I ' ·
:3.~1[1': . l1 P

r-

"ng:- ... ss,' ;...

da Ftepubll:.::::..! ...

~..:

',I

lCl,)na~

o Congres&O Nlclonal decreta:

_ ~ .. :.n:iarJ .. "orr.piemen:açã(" da "'P{)s~.'r.tari.7'n;:;.
;! Lr:l CJrt=ânl;::;'~ cid Pn~"ldpnn..: ':":'Cl.3.: . :_,' IP-;
~ .HJIr.-ltiào:-: 3U' :3í d .... outubro Oi-:' ::16~ !:-i h~::
~ ·.'lt'ra~ S.·\ dtFF5"\:. c:onstltuida eX-\,'l da .....:: ..
1n t1t~ març.. . . cl... 19G7. 'Sua:, estrada:- àt' ferrfJ, '-':·.~G:.I·

ae~ operaClnnal~ e

sUDsidlaTlas,

Ar:., ~
Observada6 a:-:. norma:::i de concessão L1~' b~)ndll:l:'~
tL. Lei. Pp;'>\ lc.ienciána. a complementacão dn aposentaa')n.~ ..l··..

Vlaa p~ia L mãu t' constltUlda peja diferença entre (' 'alo' :.la
aposentadoria paga pelo Instituto l'iacional do S~guro Soclai
iI!'<SSI e o da remuneração do cargo correspondente ao do p~ ,.
soai em atividade na RFFSA e suas subsidiárias, com a respec-·
ti va gratificação adicional por tempo de serviço.
Paragrafo único. O reajustamento do valor da aposentado'
ria complementada obedecerá aos mesmos prazos e condições
em que for reajustada a remuneração do ferroviário em· atividade, de forma a assegurar a permanente igualdade entre eles.

An. 16 OurtigoSllbllixo da Lei n' 8.186. de 21 de maio de 1991,
pusam a vigom com a seguinte redaçio:
•An. 16 E garanlida a complemenlaçio da lposentlldoria PIlJl& Da
forma da Lei Orgânica da Prevldincia Social - LOPS lOS ferroviários adnúli<lol ate 31 de
dezembro de 1976, Da Rede Ferroviária Federal S. A - RFFSA COnstituidalX-l'I da Lei n'
3.115, de 16 de março de 1957. suuestradu de ferro. unidades operllCionals e empresu
!Ublidiiriu ou Incorporadu.
An. 26 QbsetVadu u normu de concesslo de bendiclos da Lei
Previdenciária, a complementaçio da Ilposentadoria devida pela UDiJo é.COIISIituída pM
diferença mire o valor da aposentadoria paga pelo [nstituto NllCÍonal do Seguro Social _
INSS somado

10

valor da ~ de "posentadoria eventualmente PIlJl& pM

Fundaçio Rede Ferroviiri& de Seguridade Social- REFER e o valor da remuneraçio do

cargo correopondeme 10 do pessoal em atividade Da RFFSA e suu !Ubsidliriu. com a
respectiva gratllicaçio adicional por tempo de serviço.

LEI

N.~

6.184 - DE 11
DE 1974

Dl:

DEzeM8RO

Dtspõe robre a integração de ttl.nCil)-

naTtOS )Júbltcos no! quadms d~ 80ctedaetes de economta mista, f'TTlpresas púbhcas t lundaçó'!s resu.ltantes de transformação de :lrgáo,o;
da Admtntstração Fede:'al OtTet,L e
autarqutas: revoga a Let n.o 5,927.
de 11 de outubro de 1973, e dri "u-

tras providências.
Art. 1." Os funcionarios públicos de
orzãas da Admuustraçao l;ó'edernl D1-

reta e autarquias Que se transformaram ou venham a transformar-se em
sociedades de economia mUita, empresas públicas ou fundações poderão
ser integrados. mediante:>pç:1o, nOb
quadros de pessoal dessas entldades.
I 19 A integraçio prevista neEte
artigo somente se aplica a ocupantes
de cargos de provimento efe~iro e aos
~gregado.s existentes nos quadros dos
orgias e autarquias à. data da transformação. excluídos os que tenham
sido redistribuid06 ou transferido.:;
para Quadros de outros orglo.s da
Admlnistraçio.

DECRll:I'o-LEI NO 5 ARD. . . lllGG

.. 4 ••

E.tab<l..,e """"lU para a recuperaç40
econOmlea dai alivldadu dá Marinha-Mercante, do, Porto. Nacfo1Jai,

An. 36 Revogam-se u disposições em contririo.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei n6 8 186. de [991, leve por objetivo bendicin os
ferroviários Ilposentados que houv....m ingressado no serviço púhlico alé 31 de outuhro
de 1969 na condiçlo de servidores estatutários. perdendo IIl! condiçlo em vinude de
Iesislaçio posterior. A norma legal cilada perrtÚliu.lhes recuperar o valor dos proventol da
aposentadoria equivaJ~e à remuneraçio dOll ferroviárias da ativa, beneficio a qu~ teriam
direito se houvasenl pertnIlIlllCido sob o regime estatutário.
Beneficio semelhanle. com idêntico fundamenlO. foi concedi<lo por
força da Lei n' 8.529. de [992, 101 aposentados da Empresa Bruileira de Correios e

e da Rlde FerrovI4rfa Federal S.A.
e dá outTIU provldilnci4l.

.

,

Art. 2' Esta lei entra em vigor Da data de .... publicaçlo.

Telégrafos. desde que houvessem mgressado em seus Quadros atê 31 de dezembro de

1976, e fossem originirios do extinto Depanamento de Correios e Telc~grafos.

LEI N! 8.630, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993
Di.p6e .obr. o reKim. jurídico da IX'
p/oraçlo. do. porto. orwanilado. e di, in...
ta/aç6e. portuiria. e di outra. provi..

d'nci••.

.................................................................................................
Art. 76. Ficam revogados, também os Decretos n!s 24.324,
de I! de junho de 1934, 24.447, de 22 de junho de 1934, 24.508, de
~ de junho de 1934, 24.511, de 29 de junho de 1934, e 24.599, de 6
de julho de 1934; os Decretos·Leis n!s 6.460, de 2 de maio de
1944 e 8.439, de 24 de dezembro de 1945: as Leis n~s 1.561, de 21
de fevereiro de 1952, 2.162, de 4 de janeiro de 1954, 2.191. de 5 de
m6. 'l de 1954 e 4.127, de 27 de aKOsto de 1962; os Decretos·Leis
n~"
de 27 de janeiro de 1966, 5, de 4 de abril de 1966 e 83, de
26 <.I .. dezembro de 1966; a Lei n! 5.480, de 10 de allosto de 1968'
os incisos VI e VIl do art. 1 ~ do Decreto·Lei n! 1.143, de 30 d~
dezembro de 1970: as Leis n~s 6.222, de 10 de julho de 1975 e
6.914, de 27 de maio de 1981, bem como as demais disposiç(lee
em contrário.

proposição que ora apresentamos VIsa. mediante aIteraçio do
a data~limite de mgresso na Rede Ferroviiria
Federal S A para efeito de concessio da complementaçio de proventos da aposentadonL
modificando-a para 31 de dezembro de 1976. Pretendemos. assim. ....gum eqwdade de
tratamento entre os ferroviários e 05 empregados dos Correios. para os quais esta é a
data-limite de adnu&Sio p.... obtenção do b<neficio.
A

an

l° da Lei n" 8 186. de 1991. postergar

Além disso, propomos. Illll1bém. Ilileran<!o a redaç10 do dlspOOllivo
mencionado. incluir entre os beneficiários da complementlçio aqueles que eram vinculados
a outru empresas estatais do setor ferroviirio p05terionnente incorporado a Rede
Ferroviária Federal S. A, como é o caso dos que uablliluvllll1 na eXl!D1a ENGEFER.

Esta proposiçlo, Da realidade. • uma reapresentaçlo. com pequena
Ilileraçio, do Projeto de Lei n' 3.587. de 1993. do entio Deputado Munhoz da Rocha, que
foi orquivado devido 10 final da legislatura (an. 105 do Regimento Interno). após ler sido
Iprovado por U1lIlIÔIIlid&de na Comisslo de Trabalho, de AdmiDlstraçio e Serviço Público.
A modificaçIo que introduzimos vi.. aperfeíçoIlr o projeto anterior, determinando que a
compIementaçIo de Ilpo-.doria seri calculada pM diferença entre o valor paao pelo
INSS somado ao da COIIlplememaçio evenlUalmente PIlJl& pelo fundo de pendo dos
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ferroviirios (REFER) e o da.~ do cargo correspondente 10 do pessoll! em
atividade na RFFSA e ..... subsidiiriu. Caso contrário. poderia .... eriacla uma distorçio.
com ferroviirios roocbendo dupla complementaçio de aposentadoria: pelo I\mdo de penJio

Outubro de 1995

RESOLUÇÃO N' 17, DE 1989
Aprova o Regimelllo /lIIemo da Câmara dos Deplllados

............................................................................

e pelo Tesouro Nacioell!.

DAS PROPOSiÇÕES

pelas razõeo expostas. esperamos que o projeto venha a merecer o
apoio de llQUOl ilustru pu.. no Congresso Nacioell!.
•

SlI!a <lu Sessões,

em '1

"I

•

.. .

de /~"S ~.-:

N~

Capitulo I
DISPOSIÇÕES GERAIS

..............................................................

.../.

de 1995.

Art. lOS. Finda a legislatura. arquivar-se-ão todas as proposições' que no seu decurso tenham sido submetidas iI deliberação da
Câmara e ainda se encontrem em tramitação. bem como as que abram
crédito suplenientar. com pareceres ou sem eles. salvo as:
I - com pareceres favoráveis de todas as Comissões;
II - já .aprovadas em turno único. em primeiro ou segundo
turno;
1II - que tenham tramitado pelo Senado. ou dele originárias;
IV - de iniciativa popular;
V - de iniciativa de outro Poder ou do Procurador-Geral da
República.
Parágrafo IÍnico. A proposição poderá ser desarquivada
mediante requerimento do Autor. ou Autores. dentro dos primeiros
cento e oitenta dias da primeira sessão legislativa ordinária da legislatura subseqüente, retomando a tramitação des8e o estágio em que se
encontrava.

"LEGISLAçlO CITA0" ANEUO" PELA
COOROEI'tt.ÇÃO DE ES'I1JOOS LEGISLAT1VOS-C.Or'

LEI

,

Título IV

8.186. DE 21 DE MAIO DE 1991
Di5J)6e sobre. complementaeMo d~ aposentadoria de feJ'J'Ovilirios If dii outras

providencia..

o Presidente do SENADO FEDERAL promulga. nos termos do art. 66. § 7~. da Constituiçlo Federal, a seguinte lei, resultante de projeto vetado pelo Presidente da República e cujo
veto nlo foi mantido pelo Congresso Nacional:
\rt. 1 ~ E garantida a complementaçlo da aposentadoria
paga na forma da Lei Orgânica da Previdência Social tLOPSI
aos ferrovIários admitidos até 31 de outubro de 1969. na Rede
::<'erroviária Federal S.A. (RFFSAl, constituída ex·vj da Lei n~
3.115'11, de 16 de março de 1957. suas estradas de ferro. unida1es operacionais e subsidiárias.

...............

.

PROJETO DE LEI N° 864, DE 1995
(Do Sr. Paulo Feijó)
Altera a redação do artigo 19 da Lei nQ 8.186, de

LEI N.' 3.US -

DO 1

J<QÇO

21 de maio de 1991, que diSpÕe sobre a

D' 1U57

complemen

taçáo de aposentador±a de ferroviár±os e dá
tras providênci,as.

Detmnl1l4 " tr"rtS/~ .... ""'pr,
/_ _ ct<& Uni40 .... SI)(Ú_
por ~. " " _ " emutitltlç40 era RIdc F~ SoA, • cl4
outr41 pr01Jld'nda,.

o.!!

(l\l?ENSE-SE AO PROJETO DE LEI NQ 552. DE 1995)

. O Presidente da Repllb11ca
~ saber que o COnIre- NIclonaI decreta e eu _
.. seiUlnte IA':
Art. 1.- PIca o Poder Executl.., autorIZado a eollStltulr, DOI ti""..

_ t a leI. uma IOCltelade por aç6ea IOb a dlnomlnll(llo di RIcio PerAn-' (R.P.P.S..... l, ~ qual J
IlOradu u estndu di femo da pnJl)rlaclade da UnlIo • por ela admíDIStradu. _
como u qua venbam a Nr tl"8XllferidU ao _
d&

d&

neor-

rovJlr!a Pederal SOCIedade

Unllo, GU cujos eontratoa dt arrendamento sejam

clndldol.

CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

encampa~

ou roa-

Art. lQ - Ao art. 1; da Lsi nQ 8.186, d. 21 da

maia d. 1991

~.d.

a seguinte redaçic:

"Art. 1; -

f

garantida a CClIIIpllluntaçla da .p~

l5lntadorla paga na forma da LI! Orglnica
Previdlncia Social-LOPS a todo. oa

da

'arrovi!

rios da R.da Ferroviária Fedaral S. A. - RFF5A,
conatitu!da ex-vi da Lai na 3.115", da 16

LEI

N~

8.629. DE 14 DE DEZEMBRO DE 1992
DispM ~obr. I complem.ncaç.o di
.pollnudoril do ""'011 do IXlilJto IMp.r o
um_nto d. Correio. e T.l~cr.l". (DCTJ •
d~ ouua. provid'nci••.

Art. l~ ~ larantida a complementaçlo da aposantadoria,
pala na forma prevista pela Lei Orglnica da Previd6ncia Social
(LOPSI. ao. empregados da Empre.. Brasileira de Correios e
Telégrafo. (ECT) que tenham sido intagrados noa seus quadro•
• 14 31 d. dezembro de 1976.

da
unid!.

Oaa.: op.. r"ipMia, a aubaJ.dJ,i-rul:--".
Art. 2a - Slo iQuallJlanel alcançadO" pila

di!.

posto no art. 11l da Lai na 1.186, d. 21 da maio da 1991, co.
rlldaçlc QU. 1h. i dada lJor aata lai, os rdrroviirios

•

CCIIlP!.

nhi. Sraeileira d. Trens Urbanos.

Art. 32' -' Esta- 111'1' entreri

Art.

rio.

4Q -

tHfI

ov..i:qor

-fi"

dat. d.

Ravogam-s. aft ctis,,"os1ç'li •• '·oSM 'Contr!
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CAPínlLOI
Dos DlREn05 E 0EvEKEs INDIVIDUAIS E CotETlVOS

~~
D.~"tãdet· P~lIL~

Art. S.' Todos sIo iguais perante. lei, sem distinçiet de qualquer natureza. garantin.
det-se ao< brasileiros e aetS estrangeiros rcsídcntes no Pais • mvietlabílidade do direilet
à vida. à liberdade, à igualdade, à segurança é à propriedade. nos Icnnos seguintes:

FEIJO

P508/RJ

~U5TIFICAÇ~O:

o

CAPiruLo 11
presonte projeto de lei tem por objetivo dar

tratamento isonô[IIicO aos servidores da Rede Ferroviária

Federal

S.A., indepllndlilntemente da data da rospectiva admisslo ao

trab.!,

lno.
Hoje, contrariando normas constitucionais
plícita8, a Redil Ferroviária Federal S. A. e

ti

I

em

flagrante

quadro da justiça, que S8 revela mais crlHI! quando da ópoca

SOCIAIS

Art. 7.~ SiodirellCtS '!'" trabalhadetrcs urbonos e ",,,,is. alélIl de outros que villClIl à
melhona de .... condição SOCIal:

I!I~

União Federal co!!.

':odem trat:amento dusigual aos servidores da RFF5A

Dos DlREn05

da

xxx - proibiçio de diferença de saLános, de cxcrcício de funç<lcs e de critério
de adllussAo por IDCtlIvo de sexo. Icladc, eetr ou estado civil;
. XXXI- proibiçio de qualquer discriminaçio no tocante a saIàrio e critérios de

admissAo do trabalhadetr ponador de dcfictéllCll;

aposentadoria do t,rabalhador ferroviário.
~ que,

a una, d.fere-IS. a complemlllntaçlo

aposentadoria com recursos da Unilo. A outros 88 nllga
complllmantaçJ.o, impedindo que cerca da quinze mil

da

r.'.rida

traDalhadorls

...

LEl

N~

8.186, DE 21 DE MAIO DE 1991
Disp6e !lobr~ li compJ~m'muç~od~.po.
sentadori. d~ ferrovJljrlOs e d. outn.

atividadls porqul, SI aposentam, plrdllm no salario enio rlclbem
8

complamlntaçlo da apoelntadoria qUII

dada

ferroviários

a08

admitidos ati 31 dI dezlmbro dI 1969, conforml prlvisto no
lQ da Lai

nQ

art.

8.186, dI 31 d. meio da 1991.

Constituiçlo Fldlral,
claralunt., que "todoa alo iguais parante
FlJdaral • a RFFSA diz.""

8""

r_laçlo

IIOS

.11
li.

sau art. 5;, afirma,

a Unilo

lei". Ma.

rerroviários, QUI, peran
da ruama

catlgoria,

plssoas difarentes, !l.1I isonomia,

510

contra algun. o

lnatituto d. dasigu.ld.de, proibido I.ta

pllos
c.ra,E,

tariza por qualquar tipo da paternalismo, di prataçlo

aapaciaL

Anta., rlvlla-a. como um prl!lsaupoato indisplnsávll ã

normatiz.!

1730 di uma 15ituaçlo qUI sa c.ornalJ "legalmentB lrregular 9 lncon.!.

titucional", nI.recendo por isto ser revista pelo Poclr
Im

a fazendO, deputadoe

9

O Presidente do SENADO FEDERAL promulga, nos ter·
mos do art. 66, § 7~, da ConstituiçAO Federal, a seguinte lei, resultante de projeto vetado pelo Presidente da República e cujo
veto nAo foi mantido pelo Congresso Nacional:
..
Art. 1~ E garantida a complementaçAo da aposentadoria
palia na fonua da Lei Or.llAnica da Previdência Social (LOPS)
aos ferroviários admitidos até 31 de outubro de 1969. na Rede
Ferroviária Federal S.A. IRFFSAI, constituída ex-vi da Lei n~
3.115'11, de 16 de março de 1957, suas estradas de ferro. unidades operacionais e subsidiárias.

cultiv.ndo-sa

inciaoa XXX a XXXI, do .rt. 7;, da m•••• Con.tituiçlo.
A•• 1M, o presente projeto dI 111 nlO.1

tiva. E /lIaia,

provid~ncjas,

senadore·e .'!se

.. sgisl.!.
rlvlLarla

afeitos ao IIxlrctcio da jU8tíça social, QUI :lutta!l 08 nós

tom.!,

LEI N.Cl 3.115 -

Dl:

16

DE

14UÇO DE. 191:7

Determina a tranSformação das emprlsas ferroviária! da Umão em SOCJl:cU:1d~s por ações. autoriZlr 4 comtítuiç40 da Ri~ FtTTl1t>iâria S.A.. e dei
outras pTovidincias.
'

o Presidente da Republlca

fr..un;:~~~ber que o COngrl:!'!SO Nacional decreta e- eu sanclOno a se~
Art. LCl Fica o Poder Executivo autorJ.2'a.do a. constJtUir. nos Urmas
da Drflsente lei. uma SOCIedade pOr ações sob a denominaçAo àe Rede Ferret\'lidA FederoJ Setcled.de Anônima (R.F.F.S.A. l, à qual ser&et Ineetrparadas as. estradas de ferro de propriedade da Unlio.e pOr ela aàDUni,-

tradu. assun como as que venham .. ser trI.I1sfertd~ lO dom1n1o da
~~:ós~u cujos contratos de arrendamento sejam encampaClO$ ou r'~"

mos como oandeira d. luta.
A prop0!Jiçio

á con.!l'tituCi.onal, 1!.Jrí::Hc3 8 vam

posta na mllhor ror",a .. tácnic:a lBgi!llativ3, ;JBlo Que há dI mar!,

.....................................................................................

c.r a imediata aprovaçlo por partle dos ilu!ltrBs pares.
~ a ju~tific.çlo.
Sala das S.asi5I.,

Zi.{

de ago8to d. 1995.

PROJETO DE LEI W 596-A, DE 1995
(Do Sr. Felipe Mendes)
Determina a alienação de imóveis residenciais de pro_

"LEG1SUçl0 CITADA ANEXADA ~ELA
COORDENAÇ10 DE ES'nJOOS LEGISUllVOS.c.DI"

CONSTITUIÇAO
REPÚSIJCA FEDERATIVA DO BRASIL

priedade de fundações e empresas públicas
federais
e dá outras providênc ias-; tendo parecer da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público,
pela
rejeição.

(PROJETO DE LEI N9 586, DE 1995, A QUE SE REFERE
PARECER)

1988
SUMÁRIO

TtnlLolI
I - Projeto inicial

O

Outubro de 1995

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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11 • Na ComiSllao de Trabalho, de Administração e

~erviço

~')/}..eét?é"e

Público:

- termo de recebimento da emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comisdo

.P17

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

I • RELATÓRIO

De acordo com o projeto em exame. deverão ser alíenados, no
prazo de 180 (cento e oItenta) dias, os imóveIS reSIdenCIais de propnedade das
fundações e empresas públicas federais que estejam alugados ou ocupados por
seus servidores.

o Congresso Nacional decreta:

Cabera à Caixa Econõmlca Federal conduzir os respectivos
processos licitatórlos, na forma estipulada em regulamento do Poder Executivo.

Art.
110 prvo de

1° 113 fundaçllcs e

empresas públicas federais deveria alienar,

180 (cento e oitenta) dias, a contar da vigência desta lei, os imóveis

residenciais de sua propriedade, alugados ou ocupados por seus servidores.

Esgotado o prazo regimental para apresentação de emendas nesta
Comissão, nenhuma fOI encammhada.
Justificando a iniCiativa, o autor alega que
govemamentaís não devem imiscuir~se em negócIos imobiliários.

pelo

Poder

Executivo em regulamento, a

ser

Esta lei entrari em vigor na data de sua publicaçlo.

Art. 4°

Revogam-se as disposiçõcs em contrário.

Sala das Sessões, em

08 de junho de 1995.

JUSTIFICATIVA

o presente projeto

de lei detennina a venda dos imóveis

residenciais de propriedade de fundações e empresas públicas federais,

quando alugados ou ocupados por seus servidores.
Esti provado que as entidades governamentais não devem se

. imiscuir em negócios imobiliários. Os recursos arrecadados com tal alleoaçlo
proporcioaarlo condições financeiras mais adequadas para a sua
atividade-fim.
Saladas Sessões.

11 - VOTO DA RELATORA

baixado

denlro de 30 (trinta) dias da vigência desta lei.

Art. 3°

entidades

É o relatório.

Art, 2° A Caixa Econômica Federal presidirá o processo Iicital6rio,
na forma detenninada

as

em 08 de junho de 1995.

A manutençio dos chamados "imóveis funcionais" ê sem dúvida
uma questão polêmica. De um lado, colocam-se inconvenientes como o uso
politico dos imóveis pelas autoridades administrativas e O desrespeito de alguns
usuáriOS a regras básicas, como a da vinculaçio da permanência ao exercicio do
cargo. Por outro, não se pode desconhecer que muitas vezes há interesse do
próprio serviço público em garantir moradia aos servidores. Esse ê, por exemplo,
o caso daqueles que têm de assumir suas funções em locais que não os de
residência, por prazo incerto e, não raro, em condições precárias ou adversas.
Não obstante parta de um principio correto, qual seja, o de que o
Estado não deve desviar~se de seus fins, tomando--se um agente imobiliário, o
projeto ora relatado não leva em conta que em alguns casos são as próprias
necessidades do serviço que recomendam a manutençilo dos imóveis. Ao
contrario, a proposta ê radical no sentido de que, no prazo de cento e oitenta
dias, sejam alienados todos os imóveis residencíais das fundações e empresas
públicas - não seriam alcançadas pela lei a administração direta, as autarquias
e as sociedades de economia mista, todas integrantes da Admimslraçio Pública
Federal.

É ainda de se lembrar que, regulamentando a venda de imóveis
funcionais, encontra-se em vigor a Lei nO 8.025, de 1990, por meio da qual foi
alienada no üItimo governo a maior parte dos imóveis residenciais da União
(restam atualmente menos de 2 mil dos mais de 13 mil existentes em 1990). essa
lei alcança também as empresas estatais, concedendo-lhes autorização para a
venda das unidades resídenclais não vinculadas às suas atividades operacionais.
É fato que algumas criticas vêm sendo feitas à Lei nO 8.025,
particularmanente no tocante aos critérios de correção das dividas relativas aos
Imóveis alienados. Trata-se, contudo, de problemas que reclamam correções
especificas. No que conceme às alineações no ãmbito das estataiS, o tratamento
dado pela lei parece-nos preferível ao proposto 0.0 projElto, porquanto a
autorizaçio concedida às empresas permite a Identificação dos imóveis cuja
propriedade por tais entidades de fato não se justifique, ao mesmo tempo que
possibilita a manutençio da reserva necessaria e a avaliaçio do momento
oportuno para venda, tendo em vista razóes administrativas ou de conjuntura

económlca.
Diante do expcsto, manifestamo-nos pela rejeiçio do projeto.

~i

Sala da Comissão, em;

I

de .... ;;.

,1,-

Depulad~:Mi'kl~'J~~L

Deputado Felipe Mendes

PPR-PI

de 1995.

.- ..

Relatora

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 596195

Nos termos do art. 119, c.put, I, do Regimento Interno da C~mara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgaçilo na Ordem do Dia

"1IT'-

PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
PClblico, em reunião ordin6ria realizada hoje, REJEITOU,
unanimemente, o Projeto de Lei nSl 596/95, nos termoB do
parecer da Relatora.
Estiveram presentes os senhores DeputAdos wigberto
Tartuce, presidente, Marcos Medrado, José Pimentel e Zila
Bezerra, Vice-Presidentes; Jair Meneguelli, Paulo Rocha,
Luciano Castro, João Mellão Neto, Sandro Mabel, Ildemar
Kusaler, Waldir Dias, Wilson Braga, zaire Rezende, Maria
Laura, Costa Ferreira, Jair Bolsonaro, José Carlos Aleluia,
Ayrton Xerez, Wilson Cunha, Roberto França, Chico Vigilante,
Jorge Wilson, Inocêncio Oliveira, Aldo Rebelo e Paulo Paim.
Sala da Comissão, em 20 de setembro de 1995.

das ComissOas - de prazo para apresentaçio de emendas, a partir de 7/08195, por
cinco ....08s. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.
Sala da Comissão, em 15 de agosto de 1995.

.-/

'

/~/1A-v--,_ce.:;....

Tahta 'feda de Almeida
Secretaria

DePutad~~A~úf2,,-_ _~íl:tora
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PROJETO DE LEI W 620-A. DE 1995
(Do Sr, Carfos Airton)

Quarta-feira 18 01799

.umenW·.... síJQifiCllÍ'J&mente, a deduçio permitida para • manutençio
dos dependenlOS de cada cootnbuinte.

Dispõe sobre a dedução de despesas cem instrução na d~
claraçio de rendimentos da pessoa física e dã outras
providências; tendo parecer da Comissão de Finanças e
Tributação, pela inadequação financeira e orçamentária
e, no mérito, pela rejeição.

Pude ob_, do portO, o drama do Um O«Vidor d.... CÀOO

que, só <:om o Coléiio de um filho. aastou mais de S.OOO UFIR'.. samend!.,
podendo deduzir 6SO UFIR's na declaraçlo do COrrtIIte

~A •

deduçlo d. 780 UFIR'.. lImb<!m. com o dependente, deve ser considerada
irrisória, diante das reais despesas havidas com a sua manuteoçio.

Al;uma coisa pm:isa ser feita em favor da c\uJe média
(PROJETO DE LEI N9 6l0, DE 1995, A QUE SE REFERE O PARli

deste País. Pobres. ricos, geralmente, nlo pqam imposto de mld&. Sobra

CER)

o õnUl, entio, pua a claue média que, na realidade, SU!lColaa Naçio.

No primeiro caso. há necessidade de se permitir a deduçlo
da renda bruta de toda a c1apooa ea. a educ.çlo. Para IInlO, .xim o
SUMÁRIO

I - Projeto inicial

II - Na Comissão de Finanças e Tributação:
- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator
- parecer da Comissão

compelCtlle suporte constitucional. inserido no art. 20g da CocmilUiçio
Federal. O de.- do Estado COIII a ed1lClÇ1o dew OI< olilivaclo mediania a
prutia de CIIIiao fimdamental com _ _ patuito, oomo direito públioo
subjclivo. Se a -.Ia pública' alo ootá diapoaIwI pua todoe, utiIiza.ta da

Ú1iciativa privoda, llIndidu a COlICIiç6es de CUlllprimento das lIOI1IIU
;"';1 da educaçio nacional. deYencIo lUa qualidade . . awliada polo Podor
P\lblieo. No Propama do PPR. a norma está inserida DO _

o Congresso Nacional decreta:

o ParIido "~_ por pI'lIIlIlr _
a.1IfnII, ..ja por

~

arã.... _ ....
Art, 1°.

Na declaraçlo de rendimentos da pessoa tIsica poderio

_

3.36, dIwDdo
. . . . - ......
...-0

ser deduzidas as des!'C'U efetivamente rcaIizadas com a instIUçlo do

püIIeo, ..Ja por InIilnMlllo
pardcalar ..wdIa4o, ......
alra" ele 1IoIIa de atIIlIo, eridIto ~dwo,
"IU •

contribuinte e seus dependentes.

_~.a

~

No sapado _
Art. 2°. Na determinaçio da base de cálculo, sujeita • incidência

I1I1II_ UIIl

depeodIate

pela

COIII _

Por isso, •

g",

~

que 6r, alo ..

CIOIIIIpI

de RS2SO.00 (duzmoI • eiDqucata

mensal do imposto d.e renda da pessoa tIsica, poderá ser deduzida do

roais), DMIIJIImoata.

rendimento tributável a quantia equivalente a 300 (trezentas) UFIR's por

esporo seja bem .-biela por meus em~ • DObres eoleps. É-..irio

dependente.
Art. 30 • Esta lei entrará em vigor Da data de sua pub!icaçio.

Sala das

~dejUnhO

de 1995.

~~'/

Dcpu~~
(pPJPf,l; ~'I

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA ~&LA
COORDENAÇÃO DE ESTUOOS LEGlSLAllVOS-c.Or'

TITuLO VIII
DA ORDEM SocU.L

c.mo.o d

pncooizadu no Programa de meu Partido, o PPR, objetivando a formaçio

de uam sociedade livre, justa c solidiria. Estou certo de que, qII&IIdo enviar
projeto de reforma tributária, o Poder

EDcutivo incIuirt todo o cootc6do )lroilUIIátil:Ô de nossa qremiaçIo
poIftica.

í
quardando

com

A1I1I1DaI ~nciu,

om6~*del995.

CAPiTl'LO I

introduzindo no Pall uma série de mudanças que, de ba muito, estio

para o Coaareno Nacional o

Caso, que

il\illlliça perpeIrsda contra a clusc média, a que mantém o Paíl.

JUSTIFICATIVA
O GoYemo do"pmidenle FerJWIdo Henrique

que submoto • _

adequIr-se a JePIaçio do impooto de rIBda ao ~ ~
e • reaJidade llIica, sob pena de se contin_ a I1IIIIter uma tremenda

SeJadasSeu6a,

Ar!. 4°. Revogam·se às disposições em contrário.

pnlpOIII

entretanto, nIo poderto ficar

a reforma que esta seaclo idcaIizade e precisam ser adotadas

lIfJ!nciL Uma deIu, está sttu.da na forma de tributaçlo .maImente

D,SPOSIÇÃO GERAL

Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho. e como objetivo o

bem..,.tar e a jusUça sociais.

CAPinJLoIl
DA SEGl'RIDADE SOCIAL

SEÇ.fOJ

CAPim.o III
DA EDUCAÇÃO, DA CL1.11JRA E 00 DESPORTO

SECA"O J
D.iEDUUclo

adotada pelo ÍDpoato de reoda das pes-. 1Isicu, que rcc:cbem tratamento
Impio na tua! JesisIaçIo. Quero me referir a IUU situaçllea: a) a -.idade

di • permitir a dacIu9Io de todas • despesu efctivamcnto rcaIizadu com
a acIlIOIÇIo 60 -sribuíale e __ dependentes; b) bi "M"IidMle de

An',20S. A educação. direito de todos e dever do Estado e da familia. sera promov!da e IDcenllvada com a colaboraçl1o da SOCIedade. visando ao pleno desen.
volvlmento da pessoa. seu preparo para o exercícIo da cidadania e sua qualificaçl10 para o trabalho.
Art. 206. O ensino será mmistrado com base nos seguintes principias:
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I - igualdade de condições parll o acesso e penoanc!ncia na escola:
11 - liberdade de aprender. ensinar. pesqUIsar e diwlgar o pensamento. a ane
eo saber.
111 - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas. e coe,isténcia de instituições públicas e privadas de ensino;
IV - gmlUldade do ensino público em esu.belecilllC"los ofICiais:
V - valorizaçilo dos profissionais do ensino. garantido. na fonoa da lei. plano
de carreirll parll o maglslério público. com piso salarial profiSSIonal e mgresso e,clusivamente por concurso público de provas e lítulos. assegurado regime juridico único
para lodas as Instituições mantidas pela Uniio:
VI - gestio democrática do ensino público. na forma da lei:
VII - garantia de padrlo de qualidade.
.
Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-cientifica. administrativa e
de gestio financeira e patrimonial. e obedecer1lo ao princípio de indissociabilidade
enlre ensino. pesquisa e extensão.

An. 208. O dever do Estado com a educaçilo senl efetivado mediante a garantia de:
1- ensino fundamentnl. obrigatório e gratuito. inclusive para os que a ele não

tiveram acesso na idade própria:
11 - progressiva e'tensão da obrigatoriedade e graluid.1de ao ensino médio:
111- atendimento educacional especIalizado aos ponadores de deficiencia. preferencialmente na rede regular de ensino:
IV - atendimento em creche e pré~ola às cnanças de zero a seis anos de
idade;
V - acesso aos niveis mais elevados do ensino. da pesquisa e da criação artfstlca. segundo a capactdade de cada U1D:

VI - ofena de ensino no\Umo regular. adequado às condições do educando:
VII - atendimento ao educando. no ensmo fundamental. através de programas
suplementares de malenal didático~scolar. trnnsporte. nlímenfação e assistência à
soude.
§ I.' O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é dirello publico subjetIVO.
§ 2.' O não-<Jferecimento do ensino obngmório pelo poder público. ou sua
ofena irregular. impona responsabilidade da autondade competente.
§ 3.' Compete ao poder publico recensear os educandos no ensmo fundamentaI. filzer-Ihes a chamada e zelar. junto aos pais ou responsàvelS. pela frequencia à
escola.
Art. 209. O ensino é livre à iniciativa pnvada. atendidas as seguintes condições:
I - cumprimento das normas gerais da educação naCIOnal:
11- aUloriução e avaliação de qualidade pelo poder pliblico.
An. 210. Ser1lo fixados conteúdos minimos para o ensmo fundamental. de maneira a
assegurar fonnação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos. nado-nais e regionais,
§ 1.' O ensino religioso. de matricula facultativa, constituirá disciplina dos
honlrios normais das escolas públicas de ensino fundamental.
§ 2,' O ensino fundamental regular senl ministrado em lingua portuguesa.
assegurada às comunidades indígenas tnmbõm a utilização de suas Iinguas maternas
e processos próprios de aprendizagem.
Art. 211. A União. os Estados, 9 Distrito Federal e os Municipios organizamo em
regime de colaboração seus SIStemas de ensino.

Outubro de 1995

m,eee6e J»9COMISSÃO DE

rI!IAI!CAl!

E TRIBtm.çio

I - RELATÓRIO

o ilustre Deputado Carlos Airton apresenta
projeto de lei, permitindo deduzir sem limite, da baile da
c~lculo do imposto de renda da pessoa flsica, os valores
despendidos
com a
instrução
do
contribuinte e
seus
dependentes. Também,
estes relativo.

aumentando o valor mensal dedutivel a

Justifica o feito, quanto As despesas com
instrução, apontando o previsto no art. 208 da Carta Maqna,
duma sorte, e com. o fato .de a idéia constar do contel1.do
programAtico de seu Partido, o PPR, doutra. Quanto As
despesas com dependentes, argumentando que o valor atual
(R$67, 67, a partir de janeiro do corrente, embora corrigidos
pela UFIR, que é trimestral) é irrisório e que se preciSA de
R$2S0,00 mensais
parA o SUl5tento e educAçAo de cada.
dependente.
Ao projeto não se lhe apresentaram emendas.

Cabe a esta comissão analisA-lo, conforme o
Regimento da Casa.

t

o Relatório.

II - VOTO DO RELATOR

Em resumo, a proposta em anAlise awzt.nta o
valor das deduções que considera, em detrimento da aceita
tributliria, em prol da educação do contribuinte e de seus
dependentes.
Em tese, pois, por tratar-se de clAro aumento
do incentivo à educação, é bem fundamentada. Seus argumentos
são consistentes, a começar pela alusão A Lei Maior,
e
retratam o alto espirito püblico de seu autor.

Entretanto, o pals no momento encontra-se ~
plena luta pelo equillbrio fiscal e, bem ou mal, jA hA
incentivo fiscal em ambos efeitos. Por isso, nlo caberiA,
ora, aumentar favor fiscal.
Doutra sorte, quanto à adequaçio financeiroorçament.iria, a proposta, por permitir diminuição da receita
de impostaIS, via fAvor fiscal, sem paralela obedilncia ao
disposto nos arts. 57 e 40 das LOO's de 1995 (Lei n"

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 620/95

8.931194) e 1996 (Lei n~ 9.082/95), ao nao indicar ".
estimativa de ren'l1ncia de receita e as despe.as, e. idlntico
valor, que aeria anuladas lO, com estas nio se adequa.
Ante isso, somos pela inadequação financeiroorçamentôS.ri.a do Projete de Lei. n Q 620" de 1995, e, no méri.to,
votamos por sua rejeição.

Sala da Comissão, em..2L', de

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Oeputados, O Sr. PreSidente determll10u a abertura e divulgação na Ordem do Ola
das Comissões de prazo para apresentação de emendas, a partir de 09/08/95, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao proJeto.

t~~

de 1995.

Deputad
Relator

"J]I:"'-

PARECER DA COMISsio

Sala da Comissão, em 17 de agosto de 1995.

~
Secretana

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião
ordinâria
realizada
hoje,
concluiu,
unanimemente,
pela
inadequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição
do Projeto de Lei n R 620/95, nos termos do parecer do relator.
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Estiveram

presentes

os

Senhores

An. 7 0

Deputados

GOnzaga Mata, PrelSident8; Germano Rigotto, Homero Oguido, Luis
Robert.o Ponte, Pedro Novais, Antonio do Valle, Augusto Viveiros,
'Joa', Carla. Vieira, Manoel Castro, Alexandre CQranto, Basilio

•

Revogam-•• as di.po.içoes em contrário.

Sala das S.ssõe.,.m

d. junho d. 1995.

PAES LANDIM
PFL-PI

Villani, Francisco Dornelles, Sérgio Naya, Rogério Silva, Antonio
Kandir, Saulo Queiroz, Silvio Torres, Arnaldo Madeira, CelBo

JUSTIFICATIVA

Daniel, Conceição Tavares, José Fortunati, José Coimbra e João

Pizzolatti.

Todo o país assiste passivamente, há anos, o espetáculo das denúncias
periódicas de professare. municipais que percebem .alirios correspondent.s a IO'Té ou
meno. do .alário-minimo I.gal. D. nada val.m as disposições constimcionais que
asseguram. como no ca50 do ano 206, inciso V. valorizaçjo dgs profissionais do

'"

\
Sala da

Comissão,

~elnt~\o de

em 11
j

1995.

CIl$ino garantido na fonua da lei plano de carreira pari 9 IDIcjstétio PÚblico com
pisQ ul.ria! profissional C ingresso exclusivamente por concurso públjco de provas e
timlos asscgundQ regime juÓdjcQ único para IOdaS as ÍDnjwjçocs rnan1idas pela

1lDiI2. Valorlzaçao nio s. faz sem salário digno.

,

Dep't.ta~'·GONz'~
'~

PROJETO DE LEI N° 710~A, DE 1995
(Do Sr. Paes Landim)
Dispõe sobre o pagamento aos Municípios dos recursos do
Fundo Nacional de Educação-FNDE, regula a transferência
de auxílio financeiro às escolas de primeiro grau e dá
outras providências; tendo parecer da Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto, pela rejeição.
-

(PROJETO DE LEI N9 710. DE 1995. A QUE SE REFERE O PAR!?
CER)

O pior dessa dolorosa realidade é que todos se conformam e Dio Se toma
qualqu.r iniciativa para coibir essa prátiCI qu.. lamentav.lmente, tende I ••
generalizar no interior do Brasil. an\e a indiferença geral. Há sempre uma excusa para
esse estado de coisas. A Uniio c os Eslld05 invocam a competência c I autonomia
municipal. e 05 Prefeitos. premidos pela proliferaçao de municipios sem condiçoes de
sobrevivéncia. contrapõem sua ímpoténcia ante o fato consumado. De nada vale
transferir recursos para equipar ou recupcm instalaçocs precárias sem asscgum a
dignidade profissional de professores que nio têm outra ~emativa que a de se
submeterem a sítuaçoes de completa marginalizaçao social e econõmica.
Este proj.to d.l.i ~ um clamor contra ess••,tado d. coisas, mas ~. 10 mesmo
tempo. um roteiro pell recupcraçao da dignidade do magistério. Ao mesmo tempo em
que permite I ulÜizaçao das transf.rm:ias fllWlCCiras da Unilo para suplementar o
.alário do magistl!rio municipal, condici01ll o plglInCDto d. qualquer luxilio 10
pagamento do saIário-mínimo legal aos prof••sores da rede pública e da rede privada
ben.ficiada por .ubvençõe. ou auxllios.
Trata-se d. medida Contrai qual••ventualm.nte. se pode opor argumentos de
ordem tl!cnica. como o de que Ilegislaçao em vigor proibe o uso d. tais =unos para
o fun prtVisto. O que Dio se pode ~ d.ixar de ...conhec.r que Dia se mudari o
panorama leniv.1 da educaçio • do .nsino no plís••nquanto Dia se d.r prioridade la
.nsino d. primeiro grau • i valotizaçao profissional do magi.tl!rio. É mais prudClll.
violar a onodoxia normativa de critérios exclusivamente t.!cnicos. do qJe
.impl.smente cruzar o. braços ante um aspecto drarnitico da realidad. brasil.ira
contra o qual. até hoje, Dia encontramos remédio eficaz.
A proposla procura simplificar a .xig~I. d. constataçao do plgamcr>to do
salário-minimo. Itrav~s de Ul1lIsimpl•• d.claraçio do Pr.f.ito que por .la r.sponderi.
nos CISOS d. fll.idld., Estabelec•• por outro lado. sançio ad.quada para o ordcnador
de despesa que deixar de cumprir a observáncia de exigir a comprovlçlo de que
escolas • p...f.im... cumprem o .Iementar r.quisito de remunerar com o mínimo
I.galmente admissiv.l, OS seus prof••so..... para que pos.am ...c.ber qualqu.r fonna
de auxilio. tnnsf.réncI. ou subvcnçio federal, qualquer que seja a SUl fonte ou
origem.
Caberá ao Congresso Nacional decidir se adota uma providéncia de ordem
prâtica. como a ora proposta. ou Se, como tem ocorrido até agora. cruzaremos mais
uma vez os braços ante um panorama que não dignifica o país e E. ao mesmo tempo.
o maIS cruel testemunho do tralamento dispensado à educaçao e ao ensino no Brasil.

SUMÁRIO
~

Projeto Inicial

fi ~ Na Comisslo de Educaçlo, Cultura e Desporto:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relalor
- parecer da Conússio

Sala das Sessões. em de junho de 1995

o CONGRESSO NJiCITlNAL decreta:

"I.EGIsuçJ.O CITADA ANiXADA !'lU
COORD!N.lçJ.O DE EI'TUDDI Ll!GlSUllVOloCoDI"

=.

CONSTITUIÇÃO

II _na hipólc.e do paglIllCllto de auxilio financeiro direto àse.colas de primeiro
grau, qualquer que .ejl a orilem do. =unos, o plgamenlO ficará igualmente
condicionado à comprovlçlo de que OS ...spcctiV05 professores recebem mensalmcnte.
pelo meno', o .a1ário-núnimo legal.

.

REPúBLICA FEDEM1'IVA DO BRASIL
1988
.
TI:rvLoVIn

An. 2 o _ A comprovaçio em qualquer dos casos de que trata o artigo anterior
.eri feita Itrav~. de documento fumado pelo p...feilo e encaminhldo, anualmente, à
Scc...taril de Educaçlo Fondamental do Mini.tério da Educlçio e Desponos, nos
primeiros 60 (sessenta) dias do ano,

CAI'lnwll\

An. 3o _ Para cwnprimcnto do que dispOc .sta I.i, ficam as Prcf.imru
Mwlicipais • as .scolas públicas de primeiro zrau ben.ficiárias d.auxilios, subvcnçlleS
ou uansf.réncias fed.rai. d. qualqu.r IIImrtzl. IUlOrizadas I utilizar os recursos
transferido5 na complernentaçao do salário dos respectivos professores, até o limite de
50% lcincoenta por cento) do valor do uJmo-mínimo vigente.

An. S o _ O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no prilZo de 60
(SeS5enta) dias, a contar de sua pubHcaçlo.

('-cu (T:) ,,/

PFL-PI

I - no caso de tnnsfmncI. direta 105 Mwlicipio., o plgamento dos
seri precedido de comprovaçlo. por pane das PrcfeilUrl5 MwliciJ?li., do pagamcnlO
aos respectivos professores, do salário-mínimo vigente no país;

An. 4 0 - A transferência de recursos, sem o cumprimento do disposto nesta lei,
caracleriza crime d. fal.idad. ideológica por parte do ord.nador da d••pe.a. ..m
prC:Juizo do pagamento de multa equivalente ao valor do beneficio pago.

rlfi..'1

PAES LANDIM

An. 10 _ O paglIllClllo de roeu"'" do Fundo Nacional de Educaçao, FNDE,
ao. municipios e a tnnsfmncil de luxilio fllWlCCiro de origem federal às e.coIas de
primeiro grau, I qualquer lin1l0, obedcccrio às .eguintes normas:

An. 6" . Esta leí .ntra em vigor na data d. 'sua publicaçio.

[lrt ~ !m:J2--..

D.'

Etx;CAÇÃO. DA CULTtlItA

ElX> Dt!s1'Ol<lO

D,tEoClCA("ÃO

.
Art. 206. O ensmo sem ministrado com bAse nos 5eJUlOtes principiai:

.
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v - vaIoriZlÇiO dos profi_iJ cio ellJino. pranlulo. na forma da lei. plano
de ""rrclra JlII:I o lIlIIisténo públiCO. com pilo salannl plOfisslon.,le i....... =Iusivlmcnte por concurso pciblico de provu e tilulos. assegurado regimejuridico único
para todas as tnstitui~ mantidas pela Unilo:

reunião recentemente realizara no gabinete daquela autoridade
educacional, admite que & insuficiência de recursos nos
Municipios do HOrd.st.e "acaja nhrelando por bai.xo o salário
d05 professores, a:",i1 tando a função docente... Diz também que
aqueles Municípios .. onde j á se fez a Dlunicipali,;ayão do
ensino de 1 SI: grau, não têm recursos suficiente. para
proporcionar uma educação de qualidade e uma r ••uneração
adeq':lada aQ professor".

........ ,... ..•••.•••.••...•....•............ 0._............•...•......•.........
~

COHIado DI: BDUCAÇAo, CUIoTURA J: DI:&POR~

Punir os rnun1icipios e o alunado das escolas

nllMD DII UCJI:IllllJ1:ftO DII JI:IlJI:JI1lU

PROJE~

NOII

DE LEI NO 710, de 1995

termoB do art. 119, "caput", l, do

Interno da ClmaJ::a doa

Deputados,

alterado

pelo

Regimento

art..

1'1, l,

da RelSoluçio na 10/91, o

Sr. Presidente determinou a.

e divulgação na Ordem do

Dia das Comissões - de prazo para apre-

a.bertura-

sentação de emendas ao projeto, a partir de 11 de agosto
por

Outubro de 1995

DIÁRIO DA CÂMARA OOS DEPurADOS

cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas

de 1995,
emendas

ao projeto.

de primeiro grau com o imped~rnento de transferências do FNDE
e de quaisquer outras fontes· de recursos federais resultaria
na falta de recursos para cohstrução, reforma e ampliação de
escolas, visto que as transferências
do FNDE têm essa
destinação específica. A solução de que necessitamoB para o
problema
salarial
dos
docentes
é
o
estabelecimento
institucionalizado de um piso salarial nacional, acompanhado
dos recursos necessários para pagá-lo.
Durante a citada reunião dos membrol!!l desta
comissão com o Ministro da Educação e do Desporto, tivemos a
oportunidade' de conversar e discutir coa Sua Excellncia,
o
projeto de lei que ser' enviado ell. breve ao Congr•••o, no
qual as questões de financiUllento do ensino fun.cia.Mnta.l e uma
propo.ta de solução são equaciona.daa de maneira a peraútir
que e.ta Casa. e esta Comissio POSSUl participar efetiVaMnte
da solução do. ~ problemas que afligem quase cem por cento dos

Sala da Comissão, 21 de agosto de 1995

raunicipioa do Pais e toda a população carente •
..

I

o

Cé1i~ ~rla~ge

Oliveira
SeCi'lÍ:tari"ll
s-:-~

projeto de lei ora em apreciaç.io, portanto,

ao inv6. d. obrigar os municipioa a paqarem. a .eU.
profe••orea o lI&l.trio mínimo legal, tarefa que dependeria de
recursos de que nio dispõem, piora a situação de todos, a16m
de ser incompleto por nio incluir os Estados na sua proposta
equivocada de puniç:io.
Pelos motivos expostos, em que pe.e a justa
preocupaçio do ilustre Deputado Paes Landim com oa baixos
salArios doIS professores,
vo'to pela rejeiçÃO do seu projeto

PARECER DA
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

da Lei nO 710/95.
Sala da Comissão, 4 de outubro de 1995

I - RELATÓRIO

~eE~a·

Deput
Deputado

Paes

Por meio da proposição em epígrafe o ilust:ore
Landim pretende condicionar à comprovação

I

1;,)fRI

prévia de pagamento de pelo menos um salt!rio mínimo a seus
professores qualquer transferência de recursos do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educaçâo-FNOE aos municípios e
qualquer transferência direta de recursos federais às escolas
de primeiro grau, municipais ou estaduais.

Decorrido o prazo
aprellentadas emendas ao projeto.

regimental,

não

foram

m- PARECER DA COMISSÃO

A Comisslo de Educaçio. Cultura e Desporto, em reuniio ordinária nalizada
hoj~. rt-jeitou., wmnimemente. o PLn° 710/95. nOIl tennoa do parecer do Relator.
EatiwT3m prtliletUtlll Ollil Sl'uhore; Dt!putndoa St!WrJDlIO Alw., Pr~liIldffite:

Fernando Zuppo. Marisa Serrano e Paulo Lima., Vice-PrellídeDtel; Simara. Elltr)'. AtJgt..Illto
Nardes. Pedro Wilson, Ollvaldo Biolchi, Mourlcio R.quilo, Esth<r Gro",,;, Ubinun Asui....

II - VOTO DO IlJI:I.UOR

t do conhecimento geral que in1DwiroB
municípios brasileiros pagam menos que o !ulIArio minimo li.
.eua professor.. e ta..lDb'm li outros tipos de funcion'rioa
municipai.: 15 • f tamb'1l do conhecimento geral que li Constituição
Federal proi.be que qualquer trabalhador receba menos que o
salAria mínimo estabelecido por lei. Tamb4m , sabido que o
inciso v, do artiqo 206 da Carta Magna garante, na. forma da
lei, plano de carreira para o magistério píiblico coa pia0
.alaria1
tODal.
Sabe-oe
também que
a
situaçlio
financeira da maioria dos municípios é prec'ria o que, em
geral, explica os salArias ilegaiz.

Adelson Salvador. Expedito Junior, Ricardo BarrOl. C...IOI A1b.rto. AIOXIlldr. Sintas.
Uboldino Junior, Lind>erg Fari.., B. Sá, Eurico Minulda, N.1son Marchozoo. Eli.. AbnhAo.
José Luiz Clorat o Maria Elrira

Sola da Camisola, om 04 de olllubro de 1995

Profi..

Documente'"

distribuído

pelo

Ministro

da

Educaç:io e do Dezporto aos membros desta Comizsio, durante

.. nm:Ido d. PraId_

Outubro de 1995
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SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Ato
da Presidência no seguinte teor:
ATO DA PRESID~NCIA
Nos termos do § 22-, do artigo 202, do Regimento Interno, esta Presidência decide constituir Comissão Especial destinada a, no prazo de 40 (quarenta) sessões, proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nQ 41-A, de 1991, que "dá
nova redação ao parágrafo 4º- do artigo 18 da Constituição Federal", de autoria do Senhor Deputado
César Bandeira, e resolve:
I - designar para compô-Ia, na forma indicada
pelas Lideranças, os deputados constantes da relação anexa;
11 - convocar os membros ora designados para
a reunião de instalação a realizar-se no dia 18-1095, 4ª feira, às 14h30min, no Plenário nQ 10 do Anexoll.
Brasília de outubro de 1995. Lurs Eduardo,
Presidente.
PEC n° 41191 - "Dá nova redação ao parágrafo
42. do artigo 18 da Constituição Federal" (restringe a
criação de municípios na época das eleições e exigindo a publicação dos estudos de viabilidade municipal).
BLOCO PARLAMENTAR PFUPTB
Titulares: Antônio Geraldo, Ayres da Cunha,
César Bandeira, Hilário Coimbra, Luís
Barbosa, Mauro Lopes e Mussa Demes
Suplentes: Carlos Melles, Hugo Rodrigues da
Cunha,
José
Tude,
Philemon
Rodrigues, Sérgio Barcellos, Severino
Cavalcanti e Wilson Cunha
PMDB
Titulares:

Chicão Brígido, Fernando Diniz, Ivo
Mainardi, Nicias Ribeiro, Oscar
Goldoni e Pedro lrujo

Suplentes:

Ivandro Cunha Lima, Marisa Serrano,
Noel de Oliveira, Simara Ellery, 2
vagas
PPB

Titulares: Basílio Villani, Gerson Peres, Márcio
Reinaldo Moreira, Nelson Meurer e
Telmo Kirst.
Suplentes: Cleonãncio Fonseca, Felipe Mendes,
Hugo Biehl, Salatiel Carvalho e
Talvane Albuquerque.

PSDB
Titulares:

Antônio
Kandir,
Mascarenhas, Flávio
Fernando.

Eduardo
Ams, Luiz

Suplentes: Arthur Virgílio Neto, Eduardo Barbosa,
Jayme Santana e Roberto Santos.
PT
Titulares:

Celso Daniel, João Paulo e Luiz
Mainardi.

Suplentes:

Chico Ferramenta, João Coser e
João Fassarella.
PDT

Titular:

Coriolano Sales e Severino Alves.

Suplentes:

Renan Kurtz, 1 vaga.

BLOCO PARLAMENTAR PUPSD/PSC
Titular:

Eujácio Simões.

Suplente:
BLOCO PARLAMENTAR PSB/PMN
Titular:

Ubaldino Júnior.

Suplente:

Sérgio Guerra.
pedoS

Titular:

Agnelo Queiroz

Suplente:
Jandira Feghali
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Finda
a leitura do expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Nilson Gibson.
O SR. NILSON GIBSON (Sloco/PSB-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, registrei na sessão de ontem, dia
16 de outubro, a realização da 94ª Conferência Interparlamentar, realizada em Bucareste (Romênia).
Apresentamos, na oportunidade, proposta do Grupo
Brasileiro referente à corrupção nas atividades políticas e a necessidade da cooperação internacional
para sua extinção.
Fiz ainda o registro de requerimento proposto
pelo nosso Grupo referente à interdição completa
dos ensaios atômicos e extinção de todos os testes
de armas nucleares. O Grupo Brasileiro encaminhou
votação de projetos de resolução de autoria da Nauvelle-Zélande e Chili, aprovados por maioria
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Sr. Presidente, esperamos que a China e a
França entendam o significado da decisão da 94ª
Conferência Interparlamentar e suspendam seus
testes nucleares, que são um erro.
Sr. Presidente, realmente, os testes nucleares
põem em risco a possibilidade de eliminar as armas
nucleares. A decisão da UPI é um protesto contra os
testes nucleares em particular e as armas atômicas
em geral.
Sr. Presidente, as armas nucleares devem,
data venia, ser destruídas, sua posse repudiada,
sua produção inibida e seus ingredientes tornados
inacessíveis para os que buscam escapar da proibição. É preciso criar mecanismos para evitar que novas bombas nucleares sejam construídas, assim
como uma legislação sobre o uso das existentes
atualmente. A maioria dos pesquisadores do "Projeto Manhattan" tinha um interesse dirigido estritamente para o desenvolvimento de novos conceitos científicos, em detrimento do risco de seu trabalho para
a humanidade. Isso foi um erro, pois os cientistas
devem produzir para o benefício da humanidade,
não para sua destruição, conforme dispõe o texto
constitucional brasileiro: "Toda a atividade nuclear
em território nacional. Somente será admitida para
fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso
Nacional".
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que acredito
que ainda existe o perigo de uma guerra nuclear,
apesar de o risco ser menor do que na época da
Guerra Fria.
Sr. Presidente, é esperança da UPI que a aprovação do apelo e pleito de todos os Parlamentos do
mundo estimule os governantes a intensificar seus
esforços para livrar o planeta das armas nucleares.
Era o que tinha a dizer.

o SR. DEPUTADO LAEL VARELLA (BlocoPFL - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, o Ministro da Agricultura
e Reforma Agrária, Andrade Vieira, recebeu em
maio deste ano delegação de líderes, produtores e
trabalhadores rurais, sacerdotes e políticos que lhe
fizeram a entrega de 30 mil assinaturas de ·uma
campanha coordenada pelo SOS Fazendeiro.
Tratava-se de um apelo para suspender as desapropriações de terras até que fossem dados a público os resultados obtidos pela Reforma Agrária já
aplicada no Brasil.
Tal apelo não foi atendido e agora o Governo
encontra-se preso em manobras de um grupo minoritário que impunemente vem invadindo propriedades e levando intranquilidade ao campo.
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Não se apaga o fogo jogando gasolina.O Govemo, ao apoiar esses invasores com cesta básica e
um prêmio de 7.500 reais por ano, está estimulando
a multiplicação dos chamados sem-terra.
Por que não apoiar os produtores rurais que no
ao passado colheram uma supersafra? A iniciativa
privada absorveria toda essa mão-de-obra de maneira produtiva, gerando inclusive recursos para o
Estado.
Nesse sentido, cito alguns trechos do artigo do
Dr. Eliseu Alves, ex-Presidente da Codevasf publicado no Jornal de Brasflia, que tem grande conhecimento agrário.
"A premissa bãsica da retórica reformista afirmava que a má distribuição da propriedade da terra era o principal responsável
pelo atraso de nossa agricultura, e, por isto,
punha freios severos nas nossas possibilidades de crescimento econômico.
A tecnologia moderna tem tamanho
poder de expandir a produção e de substituir
homens por máquinas que se pode abastecer o País e muito exportar com um número
reduzido de agricultores, comparado com o
que ainda temos.
Convém não esquecer que a grande
maioria dos brasileiros, os consumidores urbanos, e entre eles os mais pobres, pagará
a conta do atraso dos campos quando for
comprar alimentos.
O debate recente sobre a reforma
agrária perdeu o encanto do passado. Suas
teses desenvolvimentistas foram sepultadas
pelas evidências históricas. Quando muito,
virou um programa de bem-estar e de financiamento fundiário para aplacar a violência
rural e satisfazer os desejos daqueles que
se organizam para obter vantagens do Governo. Ninguém está muito interessado em
aumentar a produção. Aliás, a dor de cabeça dos governos é o excesso, não falta de
produção.
A distribuição das propriedades rurais
brasileiras não é ruim somente porque alguns têm muita terra.
Apressadamente, poderíamos dizer
que basta tirar de quem tem muito e dar a
quem tem pouco e o problema se resolveria.
Mas não é assim. Há grandes concentrações de pequenos proprietários em regiões
nas quais não existe terra suficiente para
garantir uma propriedade média adequada.
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Se a reforma agrária perdeu a razão
de ser, mesmo assim, é lamentável o Governo ter deixado o conflito pela posse da terra
atingido os níveis atuais. As áreas que têm
que ser adquiridas são muito pequenas e o
programa de financiamento custaria pouco
se não fossem a máquina emperrada do Incra e o seu desejo de controlar os assentamento, por motivos políticos. Se o programa
de cada assentamento fosse concebido e
realizado pelas respectivas associações, o
custo e as dores de cabeça seriam muito
menores.
Em suma: a chamada questão agrária
brasileira não existe. O Governo não acaba
com os conflitos porque pensa lucrar com
eles. Põe a culpa nos latifundiários e na Justiça pela falta de solução e, ajudado pela mídiá que não analisa a questão corretamente
e a mantém em manchetes, desvia a atenção da população urbana das agruras do
desemprego e, assim, ganha tempo para o
excelente programa de estabilização que
realiza.
Sr. Presidente, renovamos o nosso apelo para
suspender as desapropriações até que sejam dados
a público os resultados obtidos pela Reforma Agrária
já aplicada no Brasil.
Tenho dito.
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o "Dia do Professor", comemorado a 15 de outubro, este ano mereceu
destaque especial na imprensa graças à iniciativa do Sr. Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que, na data, assinou proposta de Emenda Constitucional que,
mantendo o percentual orçamentário dos estados e municípios em 25% para o setor educação, estabelece que 15% sejam aplicados no
ensino fundamental, especialmente para pagamento de salários de professores.
Sem dúvida, a medida é salutar e oportuna, garantindo ao magistério uma remuneração mais condizente com o valor do trabalho do professor. Já é
chegado o momento de se valorizar o profissional do
ensino e, no atual Governo do PSDB, isto vai sendo
conseguido, restando agora o apoio do Congresso
Nacional que, espero, não demore a vir.
Por oportuno, Sr. Presidente, quando trato de
assunto vinculado à educação, quero reportar-me à
iniciativa da Faculdade de Serviço Social da Univer-
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sidade Federal Fluminense, que está lançando, dentro de um projeto editorial ousado, a Revista Falas,
destinada à publicação de trabalhos acadêmicos.
A Revista Falas, editada no Município de Carnpos, no Estado do Rio de Janeiro, preocupa-se com
a divulgação da produção científica na área social e
de ciências humanas, pretendendo mostrar especialmente os trabalhos que revelem situações existentes nas regiões norte e noroeste fluminenses.
Quero emprestar todo o meu apoio a esta iniciativa coordenada pelo Prof. José Luiz Vianna, sociólogo que se preocupa profundamente com as situações de desníveis sociais existentes no norte do
Estado do Rio de Janeiro, onde, a cada dia, cresce o
número de excluídos, de pobres atraídos a Campos,
de outras regiões do País, e que tornam séria uma
situação que merece ser avaliada científica, política
e economicamente.
Almejo à Revista Falas uma vida longa a partir
deste seu primeiro número repleto de matérias interessantes, capazes de mover em seus leitores sentimentos de preocupação com estágios de pobreza
evidentes, como os situados no Lixão da Codin local
que "mesmo contra as regras do trabalho, se tomou
uma alternativa de renda para muitas famílias oriundas da zona rural fluminense e dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo".
Era o que tinha a dizer.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o direito à habitação é inalienável a
toda pessoa humana, estando consagrado na própria Declaração Universal dos Direitos do Homem,
da Organização das Nações Unidas.
Em verdade, desde tempos imemoriais, a necessidade de um abrigo para o homem e sua família
protegerem-se da intempérie, de animais selvagens
e inimigos tornou-se uma evidência, dando origem
ao homem das cavernas.
Pois bem, no mundo contemporâneo, e particularmente em países emergentes, como é o caso do
Brasil, um dos problemas sociais mais agudos é o
relativo ao déficit habitacional.
Em nosso País, após a falência do Banco Nacional da Habitação, ainda no Governo Sarney, nenhuma política habitacional foi implantada.
Com isso, a falta de moradias alcança pelo menos doze milhões de unidades residencíais, e a tendência, com a urbanização, é de crescimento em
progressão geométrica.
O pior, no entanto, é que os cidadãos que conseguiram realizar o sonho da casa própria, adquirin-
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do um imóvel modesto por intermédio do Sistema Financeiro da Habitação, estão enfrentando sérios dificuldades para arcar com o pagamento das respectivas prestações mensais.
E a situação tende a agravar-se rapidamente,
pois a Caixa Econômica Federal está utilizando TR
(Taxa Referencial), índice que varia acima da inflação, para o reajuste das prestações da casa própria,
quando, contratualmente, a correção deveria seguir
a variação salarial.
Recordamos, Sr. Presidente que, durante a famigerada Era Collor, o uso da TR para correção das
prestações relativas ao SFH foi tentado, mas derrubado pelo Supremo Tribunal Federal.
Ora, as mesmas razões que, à época, fundamentaram a decisão do Excelso Pretório subsistem,
sendo inadmissível que a Caixa Econômica Federal
volte à carga, prejudicando milhões de mutuários.
Esperamos, portanto, que essa decisão absurda seja revista, e que prevaleça o critério da equivalência salarial.
Era o que tinha a dizer.
e SR. EUR(PEDES MIRANDA (PDT - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, na semana passada, na cidade dePorto Velho, Estado de Rondônia, o Diretor
Comercial e Industrial da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Intraero), Tércio de Barros, afirmou que um dos objetivos da estatal é ampliar os aeroportos de Porto Velho e Guajará-Mirim.
Tércio de Barros disse que técnicos da estatal
visitam nos próximos dias as duas cidades para a
realização de um amplo estudo visando à internacionalização dos aeroportos. Como ponto inicial, serão
realizados levantamentos para verificar se há necessidade da execução de obras básicas.
Segundo Tércio de Barros, a intenção do Governo Federal é dar apoio no que for necessário à internacionalização dos aeroportos de Porto Velho e GuajaráMirim. No entan1o, a prioridade é Pérola do Marnoré, a
fim de dar pron1o atendimento ao transporte de carga-;
illlX'rtada-; de outros países, a serem comercializada<;
na Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim.
Para um futuro não muito distante, Tércio de Barros disse que a Intraero estuda a possibilidade de
transformar o Aeroporto Belmont, na cidade de Porto
Velho, em uma alternativa para vôos internacionais, o
que se afigura como t.m avanço sLbstancial para o
processo de integração com os países andinos.
Essas informações do Diretor da Infraero deixam-nos muito felizes, tendo em vista que a bancada parlamentar de Rondônia vem reivindicando es-
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sas providências das autoridades competentes desde o início desta Legislatura.
Não temos dúvidas de que, concretizada tal internacionalização dos Aeroportos de Porto Velho e
Guajará-Mirim, nosso Estado terá mais perspectivas
de crescimento.
Sr. Presidente, é com satisfação que registro nos
anais desta Casa a entrega de urna bandeja de prata
feita pelo Ministro Jaime Villalobos, do Desenvolvimento Econômico da Bolívia, ao empresário Assis GlJ'gaz.
Na ocasião, o Ministro disse em seu pronunciamento que espera que os ônibus da Eucatur, num
prazo de 30 dias, comecem a rodar em estradas bolivianas.
A homenagem prestada ao empresário Assis
Gurgaz é mencionada, pelo muito que já fez, em prol
do desenvolvimento da Região Amazônica.
Posso afirmar, sem medo de errar, que Assis
Gurgaz, foi de vital importância para o desenvolvimento do Estado de Rondônia, pois, quando começou o transporte de passageiros para meu Estado,
muitos diziam que aquilo era tarefa para maluco.
No entanto, o empresário Assis Gurgaz foi forte
e destemido ao acreditar na viabilidade do futuro Estado na ocasião. Porém, com o passar dos anos, o
progresso chegou à Região Norte, com o asfaltamento da BR-364 e de outras rodovias estaduais.
Depois que aconteceu a abertura e o asfaltamento
das Estradas no nosso Estado - não fiquem surpresos, pois é· verdade -, apareceram várias empresas do setor..
Na oportunidade, o empresário Assis Gurgaz
disse que aceitava mais esse desafio e que faria de
tudo para inaugurar, nos próximos 30 dias, a linha
de ônibus entre São Paulo e Riberalta, na Bolívia,
pretendendo, ! com isso, ajudar na integração sulamericana, que deverá ligar Rondônia ao Pacífico.
É bom salientar que a Eucatur já fez uma linha
internacional ligando Manaus ao Caribe, bem como
as cidades d~ Venezuela.
Encerrando esta modesta homenagem, quero
do fundo do coração, dizer muito obrigado, ao empresário Assis Gurgaz, que tanto tem feito por Rondônia e toda a Amazônia.
Era o que tinha a dizer.

e

SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, por intermédio de V.
Exª encaminho à Câmara dos Deputados relatório
referente à minha participação e a da Deputada
Sandra Starling, do PT de Minas Gerais, na 11 Conferência Mundial de Parlamentares em Apoio às Nações Unidas, realizada na cidade de Gifu, Japão.
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A Deputada Sandra Starling entrou ontem com
pedido de Licença para Tratamento de Saúde e não
pôde dar entrada no relatório. Então, faço-o para
que sejam clarificados todos os pontos defendidos
naquela Conferência e mostrar que a participação
da Deputada, assim como a nossa, foi relevante
para a causa parlamentar e para a causa da paz
mundial por meio das Nações Unidas.
RELA TÓRIO A QUE SE REFERE O
ORADOR

Este relatório visa expor, sinteticamente, a nossa participação na Segunda Conferência Mundial de
Parlamentares em Apoio às Nações Unidas, realizada em Gifu, Japão, nos dias 10, 11 e ·12 de setembrade 1995.
Tal conferência, que se reveste de grande importância para todos aqueles que se interessam pelo
papel da ONU no contexto renovado de uma ordem
mundial em rápida mutação, foi muito produtiva, ensejando reflexões que, ao nosso ver, devem ser
acompanhadas por todos os parlamentares brasileiros.
Com efeito, e cada vez mais, o processo de
globalização impõe a consciência de que as transformações no plano internacional têm conseqüências significativas e diretas no âmbito interno de todos os países. Assim sendo, conferências como a
de Gifu se constituem em oportunidades raras para
que possamos desenvolver frutíferos debates sobre
a nossa inserção no mundo e, conseqüentemente,
sobre o nosso futuro.
a) Pano de Fundo e Objetivos da segunda
Conferência Mundial de Parlamentares em Apoio às
Nações Unidas.
As céleres transformações econômicas, sociais
e políticas que vêm se verificando no plano intemacional estão modificando profundamente o mundo
em que vivemos. De fato, a antiga ordem baseada
da tensão bipolar da Guerra Fria cedeu espaço a
uma nova ordem mundial sustentada no multilateralismo político e em um crescente processo de internacionalização econômica
Dentre outros resultados, esta nova ordem
mundial vem produzindo um sem-número de conflitos de cunho nacionalista elou étnico que são explosivos e de difícil controle. O colapso dos mecanismos do controle bipolar permitiu que fossem levantadas as barreiras para a eclosão de antigas tensões.
Desde 1989, cerca de 100 conflitos armados surgiram em todo o mundo. Destes, 95 foram ou são
guerras civis internas, e boa parte deles exibe uma
selvageria sem precedentes.
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Genocídios como o ocorrido em Ruanda, por
exemplo, e estarrecedoras violações dos direitos humanos passaram a ser a norma de um mundo crescentemente perturbado.
Por outro lado, a antiga clivagem Leste-Oeste
(ou comunismo-eapitalismo) parece estar sendo
substituída pela clivagem Sul-Norte (países pobrespaíses ricos). O processo de globalização econômica, aliado ao predomínio do paradigma neoliberal,
vem produzindo uma concentração de renda e de
conhecimento tecnológico no plano internacional
que antes jamais havia sido experimentada. A exclusão de boa parte das nações da crescente afluência
da economia internacional se constitui em um fenômeno de conseqüências imprevisíveis para a segurança e a paz mundiais.
Ao mesmo tempo, os problemas ecológicos
vêm se agravando, apesar dos esforços da ONU
(consubstanciados na Conferência do Rio de Janeiro
- 1992) e de inúmeros países, como o Brasil, por
exemplo.
Como não poderia deixar de ser, esta nova ordem mundial, mais complexa, conflitiva e conturbada
que a anterior, apresenta desafios inéditos aos estados nacionais e ao objetivo maior da ONU de garantir a segurança e a paz mundiais. Desafios estes que
precisam ser convenientemente enfrentados por todos. No caso específico das Nações Unidas, a nova
ordem mundial impõe uma revisão de suas funções
e de sua estrutura organizativa que, como todos sabem, não têm propiciado intervenções eficientes e
rãpidas em conflitos recentes.
É dentro deste contexto que foi convocada a reunião de Gifu. Em linhas gerais, os objetivos da citada
conferência foram os de elaborar propostas para uma
reestruturação profunda da ONU, a fim de adequá-Ia à
nova realidade da ordem mundial e permitir-lhe o cumprimento da sua função precípua de assegurar, na medida do possível um sistema internacional de paz e
cooperação. Ao mesmo tempo, busoou-se também
reafirmar o compromisso dos parlamentares do mundo
com as Nações Unidas e, mais especificamente, com
os princípios impressos na sua Carta
b) A Conferência de Gifu
A Segunda Conferência Mundial em Apoio às
Nações Unidas contou com a presença de cerca de
140 parlamentares de 70 países. Da América do Sul,
além do Brasil, esteve presente uma delegação do
Peru.
Com a finalidade de agilizar as tarefas os parlamentares foram divididos em quatro grandes grupos de trabalho. O primeiro grupo tratou do tema
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"Desarmamento Pós-Guerra Fria e Paz". O segundo, do "Desenvolvimento Sustentado e Temas de
Desenvolvimento e Meio Ambiente". O terceiro cuidou do tópico "Reforma das Nações Unidas, Envolvimento da Sociedade Civil e ONG". O quarto e último
tratou do assunto "Nações Unidas e Região Ásia-Pacífico".
A nossa participação deu-se nos grupos 2 e 3,
sendo que·o Deputado Feu Rosa trabalhou no grupo
2 e a Deputada Sandra Starling no terceiro grupo de
trabalho.
b1) Grupo de Trabalho "Desenvolvimento Sustentável e Temas de Desenvolvimento e Meio Ambiente".
Os trabalhos deste grupo começaram uma interessante apresentação do Prof. Ruyokishi Hirono,
da Universidade Seikei. Na sua exposição, o Prof.
Hirono destacou que Declaração do Rio de 1992 reflete um crescente consenso em nível mundial da
necessidade de se fazer algo concreto a respeito
dos problemas do meio ambiente. Por outro lado, a
Declaração do Rio de Janeiro estabeleceu, de maneira inequívoca, os vínculos entre desenvolvimento
e meio ambiente. Nos países pobres, a miséria é a
principal fonte de degradação ambiental, ao passo
que, nos países ricos, os males ao meio ambiente
provêm do consumo em excesso.
Entretanto, o Prof. Hirono salientou que, apesar desses avanços nas discussões e diagnósticos,
as ações para implementar o desenvolvimento sustentado continuam excessivamente tímidas. Um dos
aspectos que têm sido negligenciados concerne ao
financiamento do desenvolvimento sustentado nos
países do Terceiro Mundo, um dos temas centrais
da Conferência do Rio. Para o Prof. Hirono, as nações pobres devem dar ênfase à implementação da
capacidade técnica para lidar com os problemas ambientais. Além de aumentar a competência profissional dos recursos humanos envolvidos nas políticas
ambientais e de dar espaço para os governos locais
(municipais e estudais) cumpram um papel relevante
nestas políticas, os países do Terceiro Mundo devem reforçar as ONG, ao invés de encará-Ias como
"antigoverno". Neste esforço, os organismos das Nações Unidas necessitam desempenhar um papel decisivo.
No debate que se seguiu à palestra do Prof. Hirono, a nossa intervenção enfatizou as ligações entre pobreza e meio ambiente. Afirmamos que a miséria, especialmente a subnutrição infantil, se constitui "na pior face dos problemas ambientais". O representante do Reino Unido, Sr. George Foulkes, lem-
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brou bem que as nações pobres exploram de maneira predatória os seus recursos naturais, em função,
principalmente, da pressão financeira de suas dívidas externas. De outro lado, o Dr. A. Moyeeu Khan
(Bangladesh) salientou que, ao longo da década de
ao, os recursos financeiros migraram dos países em
desenvolvimento para os países industrializados, o
que comprometeu e ainda compromete a capacidade daqueles países em desenvolverem políticas ambientais adequadas.
Ademais, vários representantes ressaltaram
que as nações mais ricas, ao mesmo tempo em que
procuram um meio ambiente mais equilibrado para
si, permitem que suas grandes companhias exerçam
ações predatórias e danosas nos países em desenvolvimento, onde, geralmente, são usadas "tecnologias sujas".
Outro ponto que foi abordado na discussão refere-se às relações entre a corrida armamentista e o
desenvolvimento sustentado. Os representantes de
todas as partes do mundo foram unânimes em condenar os testes nucleares que a França vem realizando no Atol de Muroroa, salientando que estas
ações têm um impacto negativo sobre o meio ambiente e contribuem para estimular a proliferação de
armas nucleares. Estas críticas, que se repetiram
nos outros grupos, levaram a delegação francesa a
se retirar dos trabalhos da conferência.
No encerramento dos trabalhos, um dos coardenadores, o Senador Ernesto M. Maceda (Filipinas)
citou o estudo elaborado pela Universidade de Vale
e patrocinado pela Fundação Ford, no qual propõese a criação de um novo Conselho Econômico e um
novo Conselho Social nas Nações Unidas que tenham igual status e relevância que o atual Conselho
de Segurança. De acordo com este estudo, a noção
de desenvolvimento, tanto econômico quanto social,
deve ser incluída dentro de um amplo conceito de
"segurança humana", e as Nações Unidas necessitam elaborar uma "Agenda para o Desenvolvimento", ao par de Agenda para a Paz.
b2) Grupo de Trabalho "Reforma das Nações
Unidas. Envolvimento da Sociedade Civil e ONG".
Neste grupo, os trabalhos foram iniciados com
uma exposição do Prof. Takahiro Shinyo, da Universidade de Osaka.
Em sua palestra, o Prof. Shinyo descreveu as
mudanças ocorridas no plano internacional e que
acabaram conformando o que se convencionou chamar de "nova ordem mundial". AS características
principais desta nova ordem já foram destacada no
início deste relatório.
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O Prof. Shinyo argumentou que o conceito de
segurança vem mudando. Antes, este conceito estava associado restritamente à soberania dos estados
nacionais, agora, porém, esta categoria passou a incluir aspectos econômicos e sociais, sendo melhor
caracterizada como "segurança humana". Em conseqüência, a sua abordagem deve ser multifacetada
e envolver a cooperação de muitas organizações sociais e econômicas.
No que tange às Nações Unidas, o Prof. Shinyo notou que, para que se possa fazer frente aos
desafios da nova ordem mundial multipolar, a ONU
deve sofrer reformas profundas.
Em primeiro lugar, deve-se reformar o Conselho
de Segurança. Ele deve ser consideravelmente expandido, de forma a permitir a participcção, como membros
permanentes e na<rpermanentes, de países em desenvolvimento. Ademais, a Alemanha e o Japão, coerenter
mente com sua relevância política e econômica, precisam ser incluídos no Conselho como membros permanentes. Tais modificações permitiriam a democr~
das tomadas de decisão e aumentariam a legitimidooe e
credibilidade cb Conselho de Segurança.
Em segundo, a própria Assembléia Geral deve
ser reformulada, de maneira tal que não inclua apenas os representantes dos estados nacionais, mas
também as ONG, a União Inter-Parlamentar, as Organizações Civis etc. Isto permitira que os problemas transnacionais, que dizem respeito a todos os
cidadãos do mundo, pudessem ser abordados de
forma mais direta e efetiva.
Terminada a palestra do Prof. Shinyo seguiuse a apresentação do Sr. Koji Kakisawa, ex - Primeiro-Ministro do Japão.
No seu discurso, o Sr. Kakisawa repetiu as sugestões, já comentadas, do estudo elaborado pela
Universidade de Yale.
Resumidamente, este estudo propõe, além da
expansão do Conselho de Segurança, a criação de
um novo Conselho Social e um novo Conselho Econômico que permitam a integração de todas as tarer
fas afins das Nações Unidas.
Na discussão subseqüente, os representantes
foram unânimes em destacar a importância da reforma das Nações Unidas e, em geral, concordaram
com as sugestões apresentadas pelo Prof. Shinyo e
pelo Prof. Kakisawa. Em particular, todos enfatizaram a importância da democratização da ONU e ressaltaram o papel que os parlamentares podem ter
neste processo, mantendo informados os seus representados, no que concerne às ações da ONU e
sua importância.
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Um ponto importante da discussão foi o do aumento das oportunidades para a mulheres, no âmbito das Nações Unidas. Apresentamos o nosso entendimento de que a democratização da ONU deve
passar, necessariamente, por uma maior participação das mulheres em suas atividades. Ademais, sugerimos que a Carta das Nações Unidas fosse rescrita simbolicamente, de maneira a permitir a inclusão de novos temas, tais como: direitos específicos
das mulheres, defesa do meio ambiente etc.
A representante da Austrália fez a proposta
concreta das Nações Unidas reservarem 50% dos
seus cargos para as mulheres.
c) A "Declaração de Gifu"
Uma vez encerrados os trabalhos de todos os
grupos, foi elaborada uma declaração com as principais conclusões e sugestões apresentadas ao longo
da conferência. Este documento recebeu o nome de
"Declaração de Gifu".
Grosso modo, as propostas de ações emanadas da conferência foram:
a) encorajar os governos e os cidadãos a reformar a fortalecer as Nações Unidas;
b) fortalecer o papel das ONG e de grupos de
cidadãos assegurando-Ihes, inclusive, voz na
Assembléia Geral;
c) criar uma rede global de parlamentares para
apoiar a ONU;
d) reconhecendo a relação direta entre o respeito aos direitos humanos e a paz, conclamar todos
os países a ratificar as convenções da ONU sobre
estes direitos e recomendar a criação de uma corte
criminal internacional;
e) eliminar as armas e os testes nucleares;
f) recomendar atenção redobrada ao comércio
e acumulação de armas convencionais, especialmente armas químicas e minas;
g) sugerir a realização de uma conferência
mundial para prevenção de guerras;
h) trabalhar pelo desenvolvimento sustentado
considerando-o questão fundamental para a nossa
sobrevivência;
I) sugerir o fortalecimento da cooperação econômica social internacional e a rápida implementação das medidas recomendadas por todas as recentes conferências da ONU;
J) sugerir às Nações Unidas que dê prioridade
máxima à promoção da participação das mulheres
em suas organizações, até atingir-se o nível de
equanimidade entre os gêneros.
Por último, a Declaração de Gifu termina reconhecendo que a Organização das Nações Unidas se
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constitui na melhor esperança da humanidade para
a construção de um mundo melhor, centrado no respeito incondicional aos direitos humanos e na busca
incessante da paz e do desenvolvimento sustentado.
Brasília, 26 de setembro de 1995. _ Deputada
Sandra Starling, Deputado Feu Rosa.
O SR. CLÁUDIO CAJADO (Bloco/PFL - BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, ocupo hoje a tribuna para fazer um protesto e um apelo, ambos dirigidos aos
eminentes membros do Poder Judiciário.
A par de todo o respeito e admiração que tenho pela profissão de magistrado, quero fazer uma
reflexãQ. É certo que as pessoas investidas com o
direito de julgar distinguem-se das demais pelos poderes que o Estado lhes dá. Porém, não menos certo é que tais poderes não tomam o julgador infalível,
o que pode acarretar sérios problemas para aqueles
que têm seus interesses submetidos à apreciação
daquele juiz.
Ainda mais se avultam tais problemas quando
se trata de decisão judicial que afeta outros Poderes. O magistrado, nessas ocasiões, deve ter cuidado multiplicado a fim de que não haja decisões precipitadas, que podem criar conflitos entre o Executivo e o Legislativo.
No caso concreto, relato caso ocorrido no Município de Aiquara, Bahia, em que, em litígio entre a
Câmara Municipal e a Prefeitura, um julgador houve
por bem conceder liminar que possibilitou um comprometimento dos cofres municipais com a Câmara
dos Vereadores, muito maior do que seria possível
para o bom andamento na vida do Município.
Desde que Montesquieu tratou da separação
entre os Poderes do Estado, a independência e autonomia desses é inerente à idéia de democracia.
Se vivemos em um estado de direito, é essencial
que os Poderes sejam harmônicos.
Que dizer, então, de uma decisão judicial que,
antes mesmo de qualquer possibilidade de defesa
da prefeitura, liminarmente, adianta integralmente o
pretendido pelo Legislativo, sem preocupação do
membro do Poder Judiciário com a manutenÇão da
vida no Município, nem com o bem comum?
Não faço aqui nenhuma apologia e nem defendo essa determinada prefeitura. Não quero imiscuir
- me nas questões jurídicas, nem pretendo discutir
quem tem razão. Quero, isto sim, pronunciar-me
contra ato de um juiz que pôs em conflito dois Poderes, pela simples edição de uma liminar, sem chance
de defesa.
Este é o meu protesto.
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Se dos julgadores se espera cuidado e responsabilidade em qualquer ato, quanto mais na edição
de liminares, que, sem dúvida, devem ser medidas
tomadas com muito maior ponderação e reflexão.
Este é meu apelo: que os Juízes _classe a que
me dirijo com toda admiração e respeito _sejam econômicos na edição de liminares, ainda mais quando
se trata de conflito entre Poderes, quando tal ato
deve revestir-se de total segurança, sob pena de trazer sérios dissabores à população.
O SR. SALOMÃO CRUZ (Bloco/PFL - RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em 18 de maio de 1995, o
Ministro Nelson Jobim, em audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, falou sobre a necessidade de revogar a
atual legislação que trata da demarcação das terras
indígenas, alegando vícios constitucionais.
Para Jobim, "O Decreto n!t 22, de 4 de fevereiro de 1991, não tem nenhuma previsão do contraditório e, em face dessa circunstância, tramita hoje perante o STF um mandado de segurança pela inconstitucionalidade desse Decreto. A posição doutrinária
pessoal do Ministro é de que o Decreto nº- 22 tem vícios de inconstitucionalidade, tendo em vista a nãoprevisão e não-admiss~o de um contraditório. Finalizando sua exposição naquela Comissão, o Ministro
da Justiça disse que "... estamos trabalhando, e já
em fase intermediária, na alteração do Decreto nº22, para atender àquilo que se reputa absolutamente
necessário, isto é, o respeito ao § 5º- da Constituição, para a introdução do processo contraditório".
Na mesma audiência, questionando as colocações feitas por Jobim a respeito do Decreto nº- 22, o
Deputado Gilney Viana (PT - MT) afirmou" ...que o
Governo está mexendo numa questão que não é
meramente jurídica. É uma questão política e muito
grave, e o Governo vai ter que pagar o ônus, não
perante este advogado da causa indígena, mas perante a sociedade nacional e internacional... " Era o
início das pressões dos s'etores que defendem a expansão de vastas reservas indígenas na Amazônia.
Em maio de 1995, passando da palavra à
ação, o Ministro da Justiça encaminhou à presidência da FUNAI, para ser analisada, a minuta de um
decreto que substitui o de nº- 22, introduzindo o contraditório, para sanar os vícios constitucionais, existentes na atual legislação.
Em 20 de junho de 1995, em artigo publicado
jornal Folha de S. Paulo, os Deputados Gilney Viana e Marta Suplicy, ambos do PT, afirmam que "O
Decreto nº- 22 tornou-se um divisor de águas na
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questão indígena. Querer modificá-lo a esta altura,
quando estamos às vésperas de uma manifestação
do Supremo sobre sua incosntitucionalidade, é servir
aos interesses dos que nunca aceitaram a consagração dos direitos indígenas na Constituição de 88".
Ainda em junho de 1995, em audiência concedida a este Deputado, o Ministro da Justiça admitiu as
pressões internas e externas corn relaçã> à revogaçã>
da atual legislação que regulamenta a demarcação de
terras indígenas, principalmente porque a área. Raposa-Serra do Sol ainda não havia sido demarcada. Mas,
segundo o Ministro, o Govemo não recuará na sua determinaçã> de revogar o Decreto rP- 22.
Passado o recesso do Congresso sem que o
Governo se decidisse a assinar o Decreto substituindo o 22, sequer a minuta foi devolvida pela FUNAI,
antropólogos e membros de Organizações Não-Governamentais (ONG), dentre os quais o atual Presidente da FtlNAI, Marcio Santili, são levados por
Dona Ruth Cardoso ao Presidente da República,
em 3 de agosto de 1995, para pedirem ao mandatário maior d País a manutenção do Decreto nº- 22,
embora tivesse sua consitucionalidade questionada.
Em 8 de agosto de 1995, em audiência pública
da Proposta de Emenda à Constituição/PEC-135,
que trata da alteração dos mecanismos de demarcação da terras indígenas, o Ministro Jobim voltou a
afirmar que "O Decreto nº- 22, de 1991, posterior à
Constituição, na linha dos decretos anteriores, não
previu nenhum tipo de defesa ou de contraditório no
que diz respeito ao processo demarcatório de terras
indígenas, razão pela qual o Ministro da Justiça pretenda exatamente submeter à análise do Sr. Presidente da República uma proposta de alteração desse procedimento para introduzir um contraditório peremptório".
Em 12 de setembro de 1995, foi nomeado Presidente da Funai o Sr. Márcio Santili, Presidente de
uma ONG e um dos integrantes da Comissão que foi
ao Presidente da República, em 3 de agosto de
1991 , pedir a manutenção do Decreto nº- 22.
Em 18 de setembro de 1995, o Presidente da
República vai à Alemanha e, questionado sobre a
política indigenista brasileira, faz colocações que desagradam às autoridades alemãs, e o Parlamento
germânico ameaça retirar a autorização dada ao Governo daquele país para a liberação de recursos
destinados à Amazônia, caso o Governo brasileiro
revogue o Decreto de nº- 22, numa clara interferência
nas questões internas do Brasil.
Segundo informações de pessoas ligadas ao
Conselho Indigenista Missionário - CIMI, após a vol-
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ta do Presidente Fernando Henrique Cardoso da
Alemanha, o Governo brasileiro vai esperar o julgamento de inconstitucionalidade que tramita no Supremo para reiniciar a demarcação das áreas indígenas, provavelmente com base na atual legislação.
A ser verdade a hipótese acima, reforçada pela
demora do Governo em revogar o Decreto nº- 22, fica
evidente, Sras. e Srs. Deputados, que a área indígena Raposa-Serra do Sol pode ser demarcada de forma contínua, com prejuízos irreparáveis para o Estado de Roraima. Portanto, é necessário uma reunião
urgente de toda a bancada parlamentar federal e estadual de nosso Estado, para discutirmos o problema e solicitarmos uma audiência com o Sr. Presidente da República a fim de expor nossa preocupação, pedindo uma solução urgente para essa questão fundamental ao desenvolvimento de Roraima.

o SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna
para, mais uma vez, reivindicar em favor dos pequenos e médios agricultores brasileiros.
Meu objetivo é solicitar que o Governo cumpra
os compromissos assumidos. A crise agrícola tem
levado os agricultores ao desespero. Tanto é que,
em matéria divulgada nos jornais de hoje, o Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Agricultura - CONTAG -, Francisco Urbano,
afirmou que, se o Banco do Brasil não começar a liberar nesta semana os recursos do Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar - PRONAF , suas agências serão ocupadas pelos pequenos
ag ricultores.
Creio que esta seria urna atitude extrema, mas
seu simples anúncio revela o sentimento de abandono vivido por milhares de produtores rurais. Afinal,
há meses o Governo lançou o Pronaf, com a previsão de utilização de R$200 milhões do FAT e parte
da exigibilidade dos bancos. Mas, até agora, a viabilização do Programa permanece no papel, como
aliás acontece com uma série de projetos sociais
alentados pelo Governo.
Situação semelhante verificamos no que se refere à reforma agrária, fundamental para que acabem os conflitos no campo e com a violência que é
submeter 4 milhões de famílias rurais a uma situação de miséria pela falta de terra para produzir, enquanto existem 166 milhões de hectares, de terras
aproveitáveis que não estão sendo exploradas. Sem
dúvida, o Presidente Fernando Henrique agiu de forma acertada ao nomear Francisco Graziano para a
Presidência do Incra. Falta agora é promover as mu-
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danças necessárias e oferecer as condições para
em Brasília-DF, com fundamento nos artigos 129 da
que a Reforma Agrária aconteça.
Constituição Federal e na Lei Complementar Jlº.
Nesse sentido, também vejo reforçada pelo
75/93, vem perante Vossa Excelência representar
Presidente da Contag uma idéia que já defendi nescontra os pastores Sérgio Von Helder e Ronaldo Dita mesma tribuna, ou seja, de que não basta mudar
dini, ambos da Igreja Universal do Reino de Deus,
a Presidência do Incra, também é preciso que ocorcom endereço na cidade de São Paulo, pelos fatos e
ram alterações em outros cargos do alto escalão gofundamentos a seguir arrolados:
vemamental. E a principal substituição deve ser do
1. A nação, predominantemente professa da fé
Ministro da Agricultura, José Eduardo de Andrade
católica, na última quinta-feira, dia 12 de outubro, foi
Vieira. Afinal, como podemos esperar de um banescarnecida por um gesto incompatível com a índole
queiro a boa vontade política para realizar a reforma
pacífica e respeitosa do povo brasileiro, de autoria
agrária ou mesmo para garantir a liberação de finando pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, bisciamento aos pequenos e médios agricultores?
po Sérgio Von Helder.
2. ,~a oportunidade, apresentando ,os prograO SR. PAULO PAIM (PT _ RS. Sem revisão
,
mas relIgiOSOS na Rede Record de TeleVisão, "Desdo or~dor:) - Sr. Presidente, Sr-:s e Srs. Deputa~os,
pertar da fé" e "Palavra da vida" en
to chuto
em pnmelro lugar, quero cumpnmentar a comunlda-,
,q~an
u
d negra dos Estados Unidos pela Marcha sobre
uma Imagem de Nossa Senhora Aparecida ~r onze
, v e z e s e esmurrou-a outras tantas, pronuncIou um
e .
Wed~nhdlnogto,n'tque çãlevoOrUacà,salruas um milhão de negros
série de impropérios e insultos, agredindo a crença
p I
a In egra
I .
d
'Ihõ d b 'I'
Em segundo lugar, Sr. Presidente, registro nos
e ml es e rasl elros:
Anais desta Casa duas representações que estou
"Veja isso, esse pedaço de gesso,
fazendo contra pastor da Igreja Universal que, em
quase do meu tamanho não é nada... Então
meu entendimento, de forma violenta, atacou não s6
o que acontece? N6s estamos mostrando às
a Igreja Católica, mas também a comunidade negra,
pessoas que isso aqui, 6, olha s6, isso aqui
quando praticamente esbofeteou uma imagem de
não funciona, isso aqui não é santo coisa
Nossa Senhora Aparecida diante das câmaras de tenenhuma, isso aqui não é Deus coisa nelevisão. Não faço aqui nenhuma crítica ao fato de alnhuma. Será que Deus, o criador do univerguém ser ou não evangélico, mas ao ato específico
so, ele pode ser comparado a um boneco
desse pastor.
desses, tão feito, tão horrível, tão desgraçaEstou entrando com uma representação junto
do?"
às Comissões de Direitos Humanos e de Defesa do
3. A cena foi planejada e seu objetivo era deConsumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara,
terminado, qual seja, o de provocar a Igreja Cat6lica
e também junto ao Procurador-Geral da República,
e, por conseqüência, raiva e animosidade nos seus
dizendo que aquele pastor cometeu o crime de raseguidores. Tudo foi premeditado, desde escolha da
cismo - e o faço baseado na pr6pria Constituição e
data - 12 de outubro, "dia da Padroeira do Brasil" em lei aprovada no Congresso Nacional.
e da compra da imagem, objeto do escárnio, até a
Peço a V. Exª Sr. Presidente, que registre nos
escolha das palavras e dos gestos, inclusive das iroAnais desta Casa esses documentos. A Justiça irá,
nias como "vem pra cá, meu santo" enquanto puxanum segundo momento, decidir se estou ou não
va a imagem e, a finalização, "não fique com raiva
com a razão. Peço também o registro de matéria pude mim". (Tudo conforme amplamente divulgado por
blicada no jornal Correio Braziliense, sobre a inteimagens de outras emissoras de televisão e pela mígração racial nos Estados Unidos.
dia impressa, cópias em anexo).
4. segundo a tradição cat6lica, a imagem da
Documentos e matérias a que se refevirgem
negra, denominada Nossa Senhora Aparecireo orador:
da, foi encontrada na segunda quinzena de outubro
Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da
de 1717, no porto de ltaraguaçu, no Rio Paraíba,
República
Conta-se que naquela data, a Câmara de GuaratinDD. Dr. Geraldo Brindeiro
guetá quis oferecer o melhor de seu pescado a D.
Paulo Renato Paim, brasileiro, casado, metaPedro de Almeida, Conde de Assumar, então goverlúrgico, no exercício do mandato de deputado fedenador de São Paulo e Minas, que ali se encontrava
ral pelo Estado do Rio Grande do Sul, com endereço
de passagem rumo a Minas Gerais. Para isso os
na Câmara dos Deputados, anexo 111, gabinete 471 ,
pescadores Domingos Garcia, Felipe Cardoso e
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João Alves foram encarregados de providenciar a
pescaria. Depois de muito esforço, sem conseguir
recolher os peixes encomendados, já exaustos e
sem esperança teriam lançado a rede ao fundo do
rio colhendo, primeiramente, o tronco de uma imagem de terracota e, em seguida, a sua cabeça. A
partir daí, um verdadeiro milagre teria se operado,
sobrevindo imediata e abundante pescaria.
5. A imagem, não por acaso negra, foi logo associada ao sofrimento dos que à época padeciam
sob o jugo dos escravocratas e sua aparição foi imediatamente interpretada como sinal de que a virgem
desejava ser identificada com a comunidade negra
sendo solidária com o seu sofrimento. Ou seja, ainda segundo a tradição, quis a virgem aparecida
apresentar-se negra para condenar a mais ignominiosa forma de subjugação humana: a escravidão.
Aliás, um de seus primeiros milagres teria sido a libertação de um escravo preso aos grilhões.
6. O culto à Senhora Aparecida, representada
na imagem negra, colhida no Vale do Rio Paraíba,
na localidade de Guaratinguetâ-SP, foi tão disseminado que lhe valeu o título de "A Padroeira do Brasil", e a imagem da Virgem Maria mais identificada
com a realidade do povo brasileiro, negro, mulato,
mestiço, ameríndio.
7. A atitude, espero eu, individual e isolada do
Pastor Von Helder não se coaduna com o esforço
das religiões de todo o mundo, e do Brasil em especial, na busca da convivência respeitosa e, entre
muitas, de ações em comum visando ao aprofundamento do ecumenismo.
8. Além disso, não há a menor dúvida que a
conduta pensada e planejada do pastor Helder, além
de ferir profundo sentimento religioso, cultuado pela
imensa maioria do povo brasileiro, afrontou e achincalhou a Constituição brasileira, e incorreu em conduta tipificada como racismo pelo Código Penal e
pela Lei n'28.081/90. Diz a Constituição Federal, já
em seu artigo 32-, que a promoção do bem de todos,
sem discriminação é objetivo de República:
"Art. 32- Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
IV - promover o bem de todos sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação."
Mais adiante, propugnando os princípios fundamentais, assegurou:
"Art.5º- Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garan-
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'tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção de locais de
culto e as suas liturgias;
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à
pena de reclusão, nos termos da lei;"
10. Para tipificar o crime de racismo ali previsto
foi editada a Lei nº- 7.716/89, alterada pela Lei nº8.081190 que assim estabeleceu:
"Art. 20. Praticar, induzir ou incitar, pelos meios de comunicação social ou por publicação de qualquer natureza, a discriminação ou preconceito de raça, por religião, etnia ou procedência nacional.
Pena: reclusão de dois a cinco anos."
11. Já o Código Penal cuidou do assunto tipificando a conduta descrita como ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo:
"Art. 208. Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa; impedir ou perturbar cerimônias ou
prática de culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso:
Pena: detenção, de um mês a um ano,
ou multa."
12. À propósito, a conduta manifesta o dolo e o
elemento do tipo indicativo do especial motivo de
agir: "por motivo de crença ou função religiosa".
13. Tão grave quanto a afronta aos objetivos
e princípios insculpidos na Constituição ou o crime
de vilipêndio a objeto de culto religioso previsto no
Código Penal é o estímulo e incitamento à animosidade entre as pessoas que confessam crenças
diferentes.
14. O Brasil é exaltado pelo espírito pacífico de
seu povo e pela convivência fraterna entre pessoas
de origem, cor e crença completamente diferentes,
de modo que o elemento de discórdia, injetado na
veia dos cidadãos pelo gesto do pastor Helder, é
uma das faces mais condenáveis daquela atitude
desastrada.
15. A outra é o estímulo ao racismo. A imagem
vilipendiada, mais do que um objeto de culto, repre-
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senta a "face negra" da sociedade brasileira, a qual
desde a aparição da virgem aos três pescadores do
Paraíba, foi associada à comunidade afro-brasileira.
A imagem "feia", "horríve(1' e "desgraçada" é a imagem dos negros brasileiros, que não toleram o
achincalhe de um tresloucado a serviço de uma paixão fanática.
16. Ante o exposto requer-se:
a) O ajuizamento das competentes ações penais; e,
b) caso entenda insuficientes os elementos disponíveis, a instauração de inquérito para apuração
dos delitos anteriormente descritos contra os senhores Sérgio Von Helder, autor das ofensas, e Ronaldo
Didini, que lhe apoiou pública e incondicionalmente,
denominados pastores da Igreja Universal do Reino
de Deus, para posterior instrução da competente
ação penal; e, ainda,
.
c) se entender Vossa Excelência não ser competência desta Procuradoria-Geral da República a
investigação da denúncia, o encaminhamento ao órgão competente;
d) a requisição das gravações integrais dos
programas "Despertar da Fé", "Palavra da Vida" e
"25ª Hora", levados ao ar pela Rede Record de Televisão nos dias 12 e 13 de outubro de 1995, bem
como as gravações da Rede Globo de Televisão veiculadas no Jornal Nacional também do dia 12 e 13
de outubro e no programa "Fantástico" do dia 15,
bem como outras imagens que disponha sobre o assunto; e, finalmente,
e) a tomada de outras iniciativas que julgar cabíveis de modo a não deixar impune as condutas
aqui descritas.
Termos em que requer deferimento.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 1995. Paulo Renato Paim, Deputado Federal- PT/RS.
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
REQUERIMENTO NºSenhor Presidente,
A :Nação, predominantemente professa da fé
católica, na última quinta-feira, dia 12 de outubro, foi
escamecida por um gesto incompatível com a índole
do povo brasileiro, especialmente de seus líderes,
de autoria do pastor da Igreja Universal do Reino de
Deus, bispo Sérgio Von Helder.
Na oportunidade, apresentando os programas
religiosos na Rede Record de Televisão, Despertar
da fé e Palavra da vida, enquanto chutou a imagem
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de Nossa Senhora Aparecida por onze vezes e esmurrou-a outras tantas, pronunciou uma série de impropérios e insultos, agredindo a crença de milhões
de brasileiros:
"Veja isso, esse pedaço de gesso,
quase do meu tamanho não é nada... Então
o que acontece? Nós estamos mostrando às
pessoas que isso, aqui, Ó, olha só, isso aqui
não funciona, isso aqui não é santo coisa
nenhuma, isso aqui não é Deus coisa nenhuma. Será que Deus, o criador do universo, ele pode ser comparado a um boneco
desses, tão feio, tão horrível, tão desgraçado?"
A cena foi planejada e seu objetivo era provocar a Igreja Católica, e por conseqüência raiva e animosidade nos seus seguidores. Tudo foi premeditado, desde escolha da data - 12 de outubro, dia da
Padroeira do Brasil - e da compra da imagem, objeto do escámio, até a escolha das palavras e dos
gestos, inclusive das ironias como vem pra cá, meu
santo enquanto puxava a imagem, e a finalização não
fique com raiva de mim. (Tudo conforme amplamente
divulgado por imagens de outras emissoras de televisão e pela mídia impresa, cópias em anexo.)
Segundo a tradição católica, a imagem da virgem negra, denominada Nossa Senhora Aparecida,
foi encontrada na segunda quinzena de outubro de
1717, no porto de Itaraguaçu, no rio Paraíba. Contase que naquela data, a Câmara de Guaratinguetá
quis oferecer o melhor de seu pescado a D. Pedro
de Almeida, conde de Assumar, então governador
de São Paulo e Minas, que ali se encontrava de passagem rumo a Minas Gerais. Para isso os pescadores DOlTlingos Garcia, Filipe Cardoso e João Alves
foram encarregados de providenciar a pescaria. Depois de muito esforço, sem conseguir recolher os
peixes encomendados, já exaustos teriam lançado a
rede colhendo, primeiramente, o tronco de uma imagem de terracota, e em seguida, a sua cabeça. A
partir daí, um verdadeiro milagre teria se operado,
sobrevindo imediata e abundante pescaria.
A imagem, não por acaso, negra, foi logo associada ao sofrimento dos negros que à época padeciam sob o jugo dos escravocratas e sua aparição
foi imediatamente interpretada como sinal de que a
virgem desejava ser identificada com a comunidade
negra e solidária com o seu sofrimento. Ou seja, ainda segundo a tradição, quis a virgem aparecida
apresentar-se negra para condenar a mais ignominiosa forma de subjunção humana: a escravidão.
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Aliás, um de seus primeiros milagres teria sido a Iibertação de um escravo preso aos grilhões.
culto à Senhora Aparecida, representada na
imagem negra, colhida no Vale do Rio Paraíba, na
localidade de Guaratinguetâ - SP, foi tão disseminado que lhe deu o título de "A Padroeira do Brasil", e
a imagem da Virgem Maria mais identificada com a
realidade do povo brasileiro, negro, mulato, mestiço,
ameríndio.
A atitude, espero, eu, individual e isolado do
Pastor Von Helder não se coaduna com o esforço
das religiões de todo o mundo na busca da convivência respeitosa e, entre muitas, de ações em comum visando o aprofundamento do ecumenismo.
Além disso, não há a menor dúvida que a conduta
pensada e planejada do pastor Helder, além de ferir
profundo sentimento religioso, cultuado pela imensa
maioria do povo brasileiro, afrontou e achincalhou a
Constituição brasileira, e incorreu em conduta tipificada como racismo pelo Código Penal e pela Lei nº8.081190.
Diz a Constituição Federal, já em seu artigo 39-,
que a promoção do bem de todos, sem discriminação é objetivo da República.

a

"Art. 39- Constituem objetivos fundamentais da República do Brasil;
IV - promover o bem de todos sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação."
Mais adiante, propugnando os princípios fundamentais assegurou:
"Art. SQ Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança
e à propriedade, nos termos seguintes:
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção de locais de
culto e as suas liturgias;
XLlI- a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à
pena de reclusão, nos termos da lei;"
Para tipificar o crime de racismo foi editada a
Lei nº- 7.716/89, alterada pela Lei nº- 8.081/90 que
assim estabeleceu:
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"Art. 20. Praticar, induzir ou incitar, pelos meios de comunicação social ou por publicação de qualquer natureza, a discriminação ou preconceito de raça, por religião, etnia ou procedência nacional.
Pena: reclusão de dois a cinco anos."
Já o Código Penal cuidou do assunto tipificando a conduta descrita como ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo:
"Art. 208. Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou
prática de culto religioso; vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso.
Pena: detenção, de um mês a um ano,
ou multa."
A propósito, a conduta manifesta o dolo e o
elemento. do tipo indicativo do especial motivo de
agir: "por motivo de crença ou função religiosa".
Tão grave quanto a afronta aos objetivos e
princípios insculpidos na Constituição ou o crime de
vilipêndio a objeto de culto religioso é o estímulo à
animosidade entre as pessoas que confessam crenças diferentes.
a Brasil é exaltado pelo espírito pacífico de
seu povo e pela convivência fraterna entre pessoas
de origem, cor e crença completamente diferentes,
de modo que o elemento de discórdia, injetado na
veia dos cidadãos pelo gesto do pastor Helder, é
uma das faces mais condenáveis daquela atitude
desastrada.
A outra face é o estímulo ao racismo. A imagem vilipendiada, mais do que um objeto de culto,
representa a "face negra" da sociedade brasileira, à
qual desde a aparição da virgem aos três pescadores do Paraíba, foi associada à comunidade afrobrasileira. A imagem feia, horrível e desgraçada é a
imagem dos negros brasileiros, que não toleram o
achincalhe de um tresloucado a serviço de uma paixão fanática.
Ante o exposto e considerando que o assunto
encontra-se circunscrito à temática destas comissões, requeremos, nos termos do artigo 24, VII, do Regimento Interno, sejam solicitados os depoimentos
dos pastores Sérgio Von Helder, autor das ofensas,
e Ronaldo Didini, que lhe apoiou pública e incondicionalmente, ambos da Igreja Universal do Reino de
Deus, para comparecerem perante esta Comissão
em data a ser designada para expor as razões que
motivaram a ação.
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Sala das Sessões, 17 de outubro de 1995. Deputado Paulo Paim, PT/RS.
Marcha sobre Washington
UM MILHÃO DE NEGROS
PEDEM INTEGRAÇÃO RACIAL
Nova Vork - Centenas de milhares de negros
uniram-se ontem na "Marcha de Um Milhão de Homens sobre Washington", convocada pelo líder da
Nação do Islã Louis Farrakhan.
A manifestação foi considerada por muitos um
triunfo do discutido líder dos muçulmanos negros
dos Estados Unidos, enquanto outros preferiram encará-Ia como um evento de unidade racial.
Participaram, segundo os organizadores, mais
de um milhão de pessoas, número contestado pelo
Departamento de Parques, que contabilizou 400 mil
cidadãos.
De qualquer maneira, o evento reuniu mais
pessoas do que a célebre marcha liderada por Martin Luther King 1963 (250 mil) pelos direitos dos negros e a passeata contra a Guerra do Vietnã em
1968 (600 mil).
Escravos - O clímax da manifestação foi o discurso do próprio Farrakhan, que lembrou a tragédia
racial norte-americana, citando a condição de "proprietário" de escravos de George Washington, herói
da independência.
Algumas das figuras mais expressivas da comunidade negra do País não comparecerem por discordarem das inclinações racistas de Farrakhan.
Mas outras personalidades negras, inclusive o
ex-eandidato Jesse Jackson, o Prefeito de Washington Marlon Barry, e os deputados democratas Donald Payne, Kwesi Mfume e Floyd Flake apoiram o
evento.
Muitos dos presentes foram à marcha liderada
por Martin Luther King Jr. em agosto de 1963 que
dera grande impulso ao movimento de Direitos Civis.
Racismo - Preocupado com a polarização racial, após o veredicto do ex-astro de futebol americano O.J. Simpson , o presidente BiII Clinton aproveitou a data de marcha - cujo slogan prometia dia
santo de expiação, reconciliação e responsabilidade
- mas para fazer e responsabilidade" - para fazer
um discurso em Austin, Texas, atacando o racismo e
o conclamando à tolerância e à responsabilidade.
"Não toleramos a existência de duas américas", disse Clinton, referindo-se à polarização entre
negros e brancos.
O assessor presidencial Harold Ickes afirmara
antes que Clinton sentia-se pouco confortável como
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o fato de ser Farrakhan o principal planejador da
marcha, mas aplaudia a iniciativa de promover a unidade entre os negros.
O SR. CONFÚCIO MOURA (PMDB - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, estou preocupado com
o futuro do ensino universitário público no Estado de Rondônia - UNIR, fundada em 1982, até a
presente data, não foi ainda atendida com os recursos pactuados para a sua estruturação básica.
Não há a menor possibilidade de o Estado de
Rondônia atrair novos planos e projetos de desenvolvimento, se não houver uma oferta de ensino, em
todos os níveis, de boa qualidade e que dê segurança aos imigrantes.
Uma boa universidade, por si SÓ, já atrai alunos
de outros Estados da Federação; e também é atrativo para professores qualificados, para Executivos,
enfim, para o orgulho e segurança do seu próprio
povo.
A proposta orçamentária do MEC (Ministério da
Educação e do Desporto) exercício 1996, para a
Unir, é simplesmente ridícula e nada acrescenta ao
estado atual de penúria em que vive o Campus de
Porto Velho e suas extensões no interior.
Em nada o novo orçamento contempla, para a
conclusão do plano diretor, há 12 anos iniciado e paralisado. Como, Sr. Presidente, pode-se dirigir uma
instituição como esta?
As despesas com pessoal e benefícios, absorvem 95% dos recursos do orçamento para a Unir em
1996, com apenas 1,12% para investimentos e redução de 30% nos seus recursos para custeio.
O que se vê é o que o Reitor da UNIR - Fundação Universidade Federal de Rondônia, Prof. Osmar Siena, tem que usar, além dos seus conhecimentos técnicos e acadêmicos, poderes sobrenaturais, mágicos e místicos, para dirigir a instituição em
1996. O Orçamento federal para 1996 é um deboche
para o Estado de Rondônia, ofensivo ao seu povo,
aos seus professores, aos seus alunos, uma vez
que nada acrescenta às suas necessidades básicas
de estruturação do Campus..
Já basta, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, de improvisação, de se submeter o Exmo.
Sr. Reitor e a equipe dirigente da Unir, a sitl:lação de dificuldades extremas; como se pode oferecer um curso de Educação Física, sem se ter
uma quadra poliesportiva? Como se pode ensinar na área de ciências humanas, sem se ter
uma boa biblioteca?
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O Orçamento, como está, já antecipa um déficit
?e 18~ milhões de r~ais em custeio, 150 milhões em
Investimentos e eqUipamentos.
Não existe, Sr. Presidente, meia universidade,
meio financiamenlo, meio aluno, meio professor. É
tudo ou nada. A Universidade de Rondônia não pode
excluir-se da sua imprescindível função de participar
das políticas de desenvolvimenlo do Estado de Rondônia, dentro de sua realidade e das características próprias. Não existe Universidade do lado de fora
Através deste pronunciamenlo, desejo que o
Exmo. Sr. Ministro da Educação levante todos os
projetos em tramitação em sua Pasta e mude a rota
do seu orçamenlo para a Unir em 1996.
O SR. CHICO DA PRINCESA (Bloco/PTB-PR.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a violência é recurso utilizado pelos fraéos, que não conseguem convencer com
palavras.
Esta frase define de forma clara e evidente as
imagens que mais de cem milhões de brasileiros viram nos televisores, no dia 12 próximo passado,
data consagrada à Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida.
O Dia da Padroeira do Brasil, assim entronizada em reconhecimento pelo estado da fé professada
pela maioria dos brasileiros, foi cheio de tensão, especialmente no Santuário de Aparecida do Norte,
quando um grupo de radicais, travestidos de evangélicos, fez uma panlomima provocadora e de mau
goslo, tentando extrair "milagres" de uma imagem de
Nossa Senhora Aparecida. À noite, para completar
um quadro preocupante das relações entre credos,
um Bispo da Igreja Universal do Reino de Deus,
aproveitou programa na estação de televisão do Bispo Edir Macedo para espancar cóm chutes e murros
uma imagem da Padroeira do Brasil.
Este ano, porém, o Dia da Nossa Senhora
Aparecida, não será lembrado pelas imagens do
Santuário de Aparecida, onde havia mais de cem mil
pessoas demonstrando o respeito, o carinho, a gratidão e a verdadeira fé que professam na Padroeira
do Brasil; será, sim, lembrado através da imagem
que nos chocou profundamente, quando a TV Record levou ao ar, cenas do Bispo Sérgio Von Helder,
da Igreja Universal do Reino de Deus, agredindo a
imagem da Padroeira do Brasil com socos e chutes,
numa demonstração própria de pessoas mentalmente desequilibradas.
O Brasil é um País de brancos, negros, mulatos, p~rdos e !rig~eiros; a liberdade de religião é um
preceito constitUCional.
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A liberdade de religião implica, entretanto respeito ao Deus alheio. Cada um é livre para re~ar a
quem quiser ou não rezar desde que respeite as
orações e o ateísmo alheio.
Justamente por isso não podemos aceitar passivamente o geslo tresloucado de um desses paslores da madrugada, que, perante Câmaras e microfones, escoiceou um dos nossos símbolos da fé nacional brasileira - exatamente a Santa de Aparecida,
Nossa Negra Padroeira.
Pelo fato, de ser Santa Negra, o tal Pastor, que
não merece o nome, poderia começar a purgar a
sua falta de equilíbrio mental de responsabilidade,
sendo processado, sem direito de fiança, por questões de ordem racial.
. A Presidência da Conferência Nacional dos
BISpos do Brasil, reunidos em ltaiei, distribuiu nota
oficial com a seguinte íntegra.
O geslo de desrespeito aos sentimentos religiosos do povo católico, praticado
contra a imagem de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, veiculado em um
canal de televisão, no último dia 12 de outubro, provocou forte consternação, exatamente quando mais de 100 milhões de catóIicos, no Brasil inteiro, louvavam a Mãe de
Jesu~. Desde o início do Cristianismo, nós
católicos adoramos so~ente a Deus e o úni?O Salvador Jesus Cnsto. Guardamos as
Imagens nas igrejas, como representações
de pessoas qu~ridas, os nossos santos, testemunhos de Vida e modelos de fé. São eles
presença que nos interpela a sonharmos e
nos comprometermos com o mundo que esperamos.. Lamentamos profundamente o
falo ocorndo e outras atitudes que se colocam como obstáculos à convivência respeitosa entre os povos e a vivência ecumênica
entre os cri~tãos, dificultando a concretização do desejO de Jesus: Que haja um só reba~ho e um só pastor" (Jo-10.16). A todos
os Irmãos da mesma fé em Cristo e às pessoas de boa - vontade, saudamos com as
palavras do Aposlolo Paulo: Procurem a
perf~ição e ani~em-se. Tenham os mesmos
sentimentos; vivam na paz. E o Deus do
amor e da paz estará com vocês" (2 Cor.
13.11).
Traduzimos aqui não só a minha condição de
Deputado Federal, mas, representando os milhões
de católicos, e sendo um católico praticante, quero,
através desta manifestação, demonstrar o repúdio e
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a minha revolta por essa agressão que nos feriu no
fundo da alma.
Finalmente, afirmo que o Brasil até agora vive
em paz com seus santos de todos os credos, raças,
cores e bandeiras. Portanto, não podemos permitir
que a falta de argumento, que o despreparo e os
gestos tresloucados de indivíduos como este cidadão, que se rotula de "Bispo", venham de alguma
forma semear uma guerra absurda que nada contribuirá para a melhoria de nossas vidas, nem de nossos problemas e dramas sociais.
Era o que tinha a dizer.
O SR. AGNALDO TIMÓTEO (PPB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, rogo a V. ExªS, e principalmente
dos profissionais da imprensa que fazem cobertura
no Congresso Nacional, a indispensável atenção
para tomarem conhecimento da odiosa discriminação de que fui vítima, pela segunda vez, por parte
da Direção de Jornalismo do JB.
Imaginem Excelências, que neste domingo
passado estive fazendo uma visita a dois amigos especiais, que se encontram presos no Ponto Zero.
Foi a primeira vez que este Deputado entrou
naquelas dependências e ficou profundamente chocado com a pocilga para onde são transferidos os
presos especiais, corno Castor de Andrade, Capitão
Guimarães, o ex-Vereador Paulo César e tantas outras
vítimas do destino, que nem sempre é generoso.
Depois de visitar todas as celas, que não têm
ventilação nem dependências sanitárias, passei a
ouvir um detento que lá se encontra e é cantor.
O referido detento brindava seus colegas de infortúnio com a canção "Smile". Quando terminou,
cumprimentamo-nos e o mesmo mostrou-me alguns
dos meus sucessos na sua relação, e juntos cantamos "Orgulho", para a alegria de todos que lá se encontravam.
O JB, que tem lá dentro um espião e dedo
duro, publicou uma matéria, ontem, dizendo que o
Ponto Zero havia vivido um domingo de churrascaria, o que é uma odiosa mentira desses canalhas
moleques, vigaristas e maus profissionais da imprensa, que vivem do escândalo e da psicose da desonra daqueles a quem perseguem.
Procurei o General Nilton Cerqueira, dei-lhe
ciência do ocorrido e, imediatamente, me dirigi ao
JB, para informar ao diretor de jornalismo que a informação havia sido incorreta, falsa e mentirosa. Só
que o Diretor não me recebeu; o outro jornalista que
eu deveria procurar, também não. Uma jornalista ligou para a portaria para que eu repassasse à mes-
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ma as referidas informações. Eu não as repassei e
saí indignado, porque é a segunda vez que o Jornal
do Brasil me discrimina de maneira covarde.
Da primeira vez, por dependerem do Brizola,
em 86, me excluíram de um debate e eu era candidato.
Mas agora fiquei em dúvida: racista não são,
porque apóiam a Benedita; por falta de cultura, também não, pois apóiam o Lula; conseqüentemente a
discriminação é contra a minha independência, já
que em nenhum momento deixo dúvida sobre a minha visão política - sou capitalista, e não petista,
deve estar aí o problema.
O JB sempre mereceu e ainda merece a confiança dos seus leitores, mas lamentavelmente, pela
segunda vez, foram odiosamente discricionários
com este Deputado, com este cantor e com este cidadão.
Vou solicitar ao Sr. Secretário de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro e também ao Sr. Ministro
da Justiça, Dr. Nelson Jobim, que determinem uma
vistoria no Ponto Zero. O Ponto Zero é uma vergonha é um lixo.
Sr. Presidente, para concluir, quero me associar ao cumprimento do Deputado Paulo Paim à comunidade negra dos Estados Unidos, por sua unidade, solidariedade e por se manifestar sempre de maneira coesa.
Paralelamente, discordo do Deputado Paulo
Paim sobre o problema religioso. Eu e toda minha
família somos de formação católica. Na minha opinião a Igreja Católica deveria pagar um altíssimo cachê ao Pastor Sérgio Von Helder, porque por três
dias teve a publicidade que não conseguiu em 20
anos. Ela não deve odiar o pastor, mas aplaudi-lo.
Não nego que ele cometeu um gesto profundamente
infeliz, mas que deu aos católicos novamente grande projeção e promoção.
Era o que tinha a dizer.
Discurso do Sr. Paes Landim que, entregue à revisi10 do orador, será posteriormente publicado.

O SR. SÉRGIO CARNEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - rem
V. EXª a palavra.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO (PDr - BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, queria solicitar
a V. Exª esclarecimento sobre a liberação dos tíquetes dos servidores desta Casa e a falta do café no
Anexo IV. Gostaria de saber se está havendo algum
problema orçamentário.
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o SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tivemos dificuldade quanto à liberação de verbas para o
último trimestre. Acredito que, com os entendimentos feitos na última sexta-feira, até o final deste mês
será regularizada a entrega dos tíquetes.
V. Exª- deve saber que, da minha parte, há empenho.
O SR. SÉRGIO CARNEIRO - O Presidente da
Casa, Deputado Luís Eduardo, nas sete horas de interinidade na Presidência da República, poderia determinar essa liberação de recursos ao Congresso
Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A liberação já foi feita pelo Secretário Murilo Portugal.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo a palavra ao Deputado Domingos Dutra.
O SR. DOMINGOS DUTRA (PT - MA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, estive ontem, juntamente com os
Deputados Alcides Modesto, Padre Roque e Ivan
Valente, na região do Pontal de Paranapanema, em
São Paulo, e constatei alguns absurdos:
1 - Grilagem de terras públicas - Só na região,
há um milhão de hectares de terras públicas griladas
por meia dúzia de latifundiários. Desse um milhão, a
Justiça já declarou como do Estado 444 mil hectares; os outros 556 mil o Estado sequer ajuizou qualquer ação, visando retomar essas terras para o patrimônio público. Dos 444 mil hectares declarados
públicos, apenas 6.500 hectares foram efetivamente
recuperados por ação do Movimento dos Sem-Terra.
Um milhão de terras devolutas griladas, roubadas no
coração industrial e econômico do País.
2 -Indenizações milionárias - Tão grave quanto a grilagem de terras públicas e devolutas são as
indenizações milionárias das benfeitorias. Só o proprietário da Fazenda São Bento, com cinco mil hectares, que foi ocupada pelos sem-terra, foi indenizado em mais de R$ cinco milhões. Isto é uma vergonha.
O grileiro rouba a terra pública, expulsa milhares de famílias, dando origem a vários problemas
sociais na região, e ainda é premiado com indenizações milionárias.
3 - Domínio de oligarquia - Sempre que se
fala em oligarquias no Brasil, olha-se logo para o
Norte e o Nordeste. No entanto, essa praga se espalha por todo o País. Na região do Pontal do Paranapanema, as oligarquias são as principais responsáveis pela grilagem de terras e donas do poder locaI,
concentrando terra,' prefeituras, meios de comunicação, hospitais. A cidade de Sandovalina foi grilada
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pelo latifundiário Sandoval, cujo nome, Sandoval,
junto com o da esposa; Valina, dá origem à denominação da cidade.
4 - Noventa e cinco por cento da mata nativa
da região foram completamente destruídas. A gente
sente a solidão e os gemidos que brotam de imensas áreas degradadas. Meia dúzia de ladrões de terras públicas, com a ação e a omissão do Estado, cometeram crimes irreparáveis contra o povo de São
Paulo, o meio ambiente e o Brasil.
5 - Prisões ilegais - Há, no momento, três trabalhadores rurais presos. Dois foram detidos acusados de atearem fogo em pastos. Que vergonha! Os
fazendeiros queimaram toda a região e não foram
incomodados por ninguém.
Agora mesmo, a imprensa divulgou e o governo reconhece que a Amazônia está ardendo em
fogo e não se tem notícia de qualquer ação da polícia, do Ministério Público ou de juízes visando responsabilizar os criminosos. Só o Estado de Rondônia, de acordo com o Jornal do Brasil, já perdeu
22% de suas matas por ação do fogo.
Exigimos a imediata liberdade dos trabalhadores presos. Bem como exigimos do Governo do Estado de São Paulo e do Governo Federal a adoção
das seguintes providências:
a) a imediata retomada de todas as terras públicas griladas na região do Pontal de Paranapanema;
b) que todas essas terras sejam distribuídas
para os lavradores sem terra;
c) que o Incra inicie imediatamente o levantamento fundiário no Estado de São Paulo, visando
selecionar áreas para reforma agrária;
d) que o Governo do Estado de São Paulo, em
conjunto com o Governo Federal, encaminhe de
imediato cestas básicas para os acampados, sob
pena de acontecimentos desastrosos na região;
e) que o Governo do Estado de São Paulo adote providências imediatas, visando:
- ao desarmamento dos fazendeiros da região e à prisão dos pistoleiros que estão chegando à
área;
- à proteção da vida das principais lideranças
que estão ameaçadas; e
- que sejam inibidas as ações dos delegados
e policiais da região que têm intimidado as lideranças do Movimento dos Trabalhadores Rurais SemTerra.
O SR. MÁRCIO FORTES (pSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S,ªs e Srs. Deputados, na próxima sexta-feira, dia 20, modificam-
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se, pela posse dos novos membros, as diretorias da
Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, do Centro das Indústrias daquele Estado e, portanto, das
entidades a esses órgão subordinadas - Sesi, Senai
e IEL.
O fato importante nesse evento é que dentre
todas as entidades congêneres, federações e centros de indústrias dos variados Estados do Brasil, as
do Rio de Janeiro são as únicas que modificam as
pessoas, culminando uma cuidadosa obra de maturidade, de engenharia política e de sofisticada articulação do Sr. Presidente Antônio João Donato em relação à sua própria sucessão.
A administração atual da Federação das Indústrias e do Centro das Indústrias do Rio de Janeiro
teve não a oportunidade, mas a desgraça - eu diria
- de presidir as entidades ao longo da chamada década perdida de 80 e do período em que o Rio de
Janeiro se notabilizou para ser uma terra de violência, de estímulo à marginalidade e de desprezo à
produtividade, ao trabalho e ao mérito. Ainda assim,
em todo esse período, cerca de 15 anos, a diretoria
dessas entidades se manteve estimulando seus associados, e a indústria naquele Estado conseguiu
crescer. Especialmente nos últimos dois anos, o movimento industrial no Estado do Rio de Janeiro cresceu verticalmente. Houve crescimento de cerca de
15% ao ano na atividade industrial e especificamente nas entidades Sesi e Senai isso se apresentou de
forma bastante nítida.
Cerca de 20 milhões de intervenções é o número que registram as estatísticas, tanto no Senai,
com suas ações de natureza social, com assistência
médica, com formação básica, etc., quanto no Sesi,
em que desponta a formação profissionalizante, taIvez a única organizada no Brasil, particularmente,
no Estado do Rio de Janeiro.
No Rio de Janeiro, Sr. Presidente, o Sesi conta
hoje com 21 centros de atendimento ao trabalhador
e cerca de nove unidades voltadas à educação profissionalizante por parte do Senai. Com isso, casase bem essa substituição da diretoria, que culmina
com uma obra feita pelo Presidente Antônio João
Donato, para que a Federação e o Centro consolidem a sua posição hoje de liderança de todo o movimento empresarial do Estado do Rio de Janeiro, não
apenas da indústria, mas, sobretudo, dos serviços.
Foi de dentro da Firjan, como palco dos grandes debates sobre a identificação das vantagens,
das deficiências e também das soluções possíveis
para as questões do desenvolvimento do Estado do
Rio de Janeiro, que surgiu, por exemplo, a iniciativa
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de propor, o que foi aceito pelo Governo Federal, o
novo porto de Sepetiba como pólo industrial. Foi de lá
que surgiu a valorização dos setores de serviços, que
não se limita aos serviços clássicos, nem mesmo ao
turismo, que tem o Rio de Janeiro a sua capital nacional, mas estende-se pela transmissão de dados por
satélite, pela produção e venda de softwares, pela valorização da notável renda de desenvolvimento científlco e tecnológico que há no Estado do Rio de Janeiro e
pel~ vantagens comparativ~ ligadas à natureza, particularmente num período em que o patrimônio ambiental valorizado mundialmente.
A substituição de diretores, capitaneada pelo
empresário Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, vem
consolidando a posição da Federação das Indústrias
e do Centro das Indústrias como palco e líder das
questões empresariais do Rio de Janeiro, articulando os variados esforços das entidades políticas, das
entidades governamentais, das associações comunitárias e dos próprios empresários em tomo das
questões que ali são definidas. Eu mesmo, que me
empossarei como Primeiro Vice-Presidente de uma
das entidades, sinto-me orgulhoso de, também, através deste instrumento, participar desse momento de
recuperação e renovação da identidade do Rio de
Janeiro por esse lado tão importante, o da produtividade industrial.
Sr. Presidente, a nova convicção, que consolida a gestão anterior da Federação das Indústrias,
entende claramente que a solução dos problemas
brasil~iros se e~contra na ação empresarial honesta,
org~~lzada: articulada com o resto do mundo, que
atrai In~estimentos, gera emprego e, portanto, gera
renda, Impostos e arrecadação, para o melhor desempenho da máquina pública do Brasil.
O SR. IBRAHIM ABI-ACKEL (PPB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, realizou-se em Minas Gerais a composição
de interesses entre o Fisco estadual e a companhia
Mendes Júnior. Trata-se de uma composição de interesses que em nenhum instante comprometeu os
interesses da própria empresa, ou os superiores interesses do Erário.
É claro que esse entendimento se fez em virtude do empenho do Governador Eduardo Azeredo em ver superadas as dificuldades conhecidas
por que passa essa grande empresa brasileira.
Trata-se de uma das principais empresas de Minas Geris, que testemunha, nos cenários nacional
e internacional, a capacidade realizadora da sua
gente e a extraordinária dinâmica dos seus atuais
diretores.
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Premida por dificuldades conhecidas, especialmente as decorrentes da inadimplência dos Governos Federal e Estadual para com a empresa, chegou esta a uma situação de dificuldades que vai
sendo paulatinamente superada graças à colaboração e ao esforço de governantes como Eduardo
Azerado, que não tem poupado esforços no sentido
de dar a Minas um novo sentido de desenvolvimento
econômico, que surpreende pelo seu vigor e, sobretudo, por sua continuidade.
A composição se fez com toda a cautela, e ela
se consumava exatamente quando o Deputado Severino Cavalcante, certamente porque desprovido de
informações a respeito do que se passava, ocupou a
tribuna na Câmara para tecer críticas ao Govemador
Eduardo Azeredo, atribuindo-lhe desinteresse pela
solução do assunto. S. Exª estava enganado, porque
as suas críticas soaram exatamente no instante em
que o Governador Eduardo Azeredo, através de todos os seus esforços, mobilizando a colaboração de
todos os seus auxilia~es, vinha encontrando a solução para que se desejava.
A concessão em nenhum momento tornou-se
danosa ou comprometedora aos interesses do Fisco. É necessário acentuar isto, Sr. Presidente, porque esta foi a razão pela qual tanto demoraram os
entendimentos e tão delicadas foram as conversações.
A empresa Mendes Júnior, no que diz respeito,
portanto, à contribuição do Governo de Minas está
em condições de continuar a desenvolver todos os
esforços no sentido de superar as suas dificuldades.
E, neste momento, é justo que se ressalte a colaboração do Governo de Minas e o esforço do Governador Eduardo Azeredo, porque devemos a ambos
esse passo decisivo para a simplificação dos problemas por que passa aquela grande empresa.
Era o que tinha a dizer.
O SR. ROMEL FEIJÓ (PSDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, estamos todos, nós, nosso filhos
e milhares de profissionais, correndo um risco insuspeito para o qual venho alertar esta Casa no
dia de hoje.
Sr. Presidente, acredito que muitos de nós, durante tratamento dentário, tivemos de fazer radiografias dos dentes. Este é um ponto pacífico. E quantas
vezes ocorreu de termos de repetir o procedimento,
de fazer outra chapa por causa da má qualidade da
primeira? Já ocorreu imaginar que a quantidade de
radiação utilizada é geralmente muitas vezes maior
que a necessária?
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Sr. Presidente, quem já viu o seu dentista proceder aos cuidados de proteção radiológica ao fazer
essas radiografias? Poucos, acredito.
Pois bem, este procedimento trivial, banal, corriqueiro, que a nós não suscita um mínimo de dúvida, levou-me a descobrir, com perplexidade, que
está revestido de um perigo para o qual, parece-me,
ninguém atentou até agora.
Fiquei boquiaberto: a avaliação do Instituto de
Radioproteção e Dosimetria da Comissão Nacional
de Energia Nuclear aponta a existência de cerca de
60.000 aparelhos de raios x odontológicos operando
no País. Vários milhões de radiografias dentárias
são realizadas anualmente.
E, como era de se esperar, diante da magnitude do número de raios x é muito difícil controlar a
operação de todos eles. Em verdade, a radiologia de
dentes é responsável por 20% de todos os exames
radiográficos realizados no Brasil. E este número
tende a crescer.
Uma ocorrência freqüente é a repetição da
mesma radiografia por má qualidade técnica, outro
risco. Este fato chamou a atenção primeiramente
dos profissionais do Rio de Janeiro, mas, com'eérteza, é reproduzido em todos os demais Estados. A
maioria dos equipamentos não proporciona a colimação e a filtração adequadas à boa prática radiológica. Isto propicia a passagem de raios que não penetram, porém, atingem a pele dos pacientes. O
ajuste do feixe de raios é também essencial, uma
vez que impede a expansão dos raios para outras
áreas.
Não há cuidados técnicos no processamento
dos filmes. A qualidade dos produtos químicos utilizados para a revelação é muito ruim. O resultado é
a precária qualidade técnica da revelação. A proporção de filmes sub-revelados e enegrecidos, que não
esclarecem nada no diagnóstico, é altíssima. E qual
a conduta adotada? Refazer a chapa, aumentando a
dose de radiação para tentar compensar toda a falta
de suporte técnico. Isto é perigoso, pois acaba resultando em exposição maior para o paciente e para o
odontólogo e, pior ainda, na obtenção de imagens
de péssima qualidade, muitas vezes imprestáveis
para diagnóstico. Mais de 80% dos dentistas executam radiografias com doses superiores aos valores
recomendados pelo Instituto de Radioproteção e Dosimetria.
O assunto é grave, Sr. Presidente. De tão grave, chegou a ser produzido pela Organização Mundial de Saúde, em conjunto com a Organização Internacional do Trabalho e Agência Internacional de

01822 Quarta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Energia Atõmica, um manual específico sobre radioproteção em Odontologia, como volume integrante
de uma série.
São apontados inúmeros efeitos deletérios da
radiação sobre o ser humano. Podemos citar efeitos
somáticos cumulativos, tardios, como leucemia, câncer e mesmo o encurtamento do tempo de vida. Podem ainda ser provocadas lesões genéticas, que serão descobertas unicamente nos descendentes.
A radiologia dentária implica um sério perigo
para a população, se não adotadas as medidas de
proteção indicadas. Um exemplo estarrecedor é
mencionado pela Organização Mundial da Saúde. A
diferença em volume de radiação recebida pelo paciente, entre uma radiografia tecnicamente bem executada, com proteção, e outra com precauções insuficientes pode chegar a até 50 vezes.
E a exposição ocupacional à radiação ionizante? É imperativo que o profissional busque sua própria proteção e cuide de seu equipamento.
Tudo isso poderia ser reduzido se ações simples de radioproteção e de controle de qualidade de
equipamentos e insumos fossem executadas.
No entanto, a raiz do problema está na formação inadequada dos profissionais. Procurei verificar
a importância conferida pelo ensino da radiologia
odontológica e de todas as suas implicações nos
Cursos de Odontologia. Mais uma vez, a surpresa: o
item radiologia aparece tímido, sem destaque, quase
imperceptível em meio ao que se estuda em Propedêutica Clínica. Não há uma menção à proteção.
Não se fala sequer em conhecimentos elementares
de equipamentos, manutenção, avaliação e controle
de qualidade das radiografias realizadas. É insuficiente. É leviano, Sr. Presidente.
Por todos estes motivos, é preciso, e com urgência, fazer alguma coisa. Precisamos proteger
nossos profissionais de odontologia. Precisamos
proteger os pacientes, a nós mesmos, nossos filhos, nossos irmãos brasileiros. Precisamos evitar
o acúmulo desnecessário de riscos para a população.
Neste sentido, Sr. Presidente, nobres colegas
desta augusta Casa de leis, decidi dirigir-me ao Ministro da Educação, pedindo que a este tema seja
conferida a importância merecida. Que todos os profissionais em formação possam sair da faculdade
conscientes do risco a que submetem seus pacientes, e do tremendo poder que manipulam diariamente, sabendo do perigo que representa a radiação ionizante mal - empregada e, principalmente, capacitados para lidar com ela.
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Assim, Sr. Presidente, apresento esta Indicação ao Ministro da Educação pedindo, em nome da
população brasileira, que este assunto seja contemplado com a gravidade que merece no curso de formação.
É responsabilidade, principalmente do aparelho
formador, poupar este risco assombroso e desnecessário a todo nosso povo. E é nossa responsabilidade vigiar, questionar, exigir sem esmorecimento a
proteção à vida em cada um de seus aspectos, mesmo os que parecem pequenos. Nada é pequeno demais, a vida é sagrada. Sempre, inquestionável,
prioritária, e profundamente sagrada.

A SRA. NAIR XAVIER LOBO (PMDB - GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, o coração desta Casa palpita
hoje na Comissão de Constituição e Justiça onde
será votado o parecer do Deputado Prisco Viana,
que versa sobre a proposta do Governo para a reforma administrativa. A quebra da estabilidade dos servidores públicos, seus direitos adquiridos, enfim,
questões importantes sobre o reordenamento, adequação e eficiência da máquina administrativa.
Ouvi atentamente, desde as primeiras horas da
manhã, através da CBN, palavras de cidadãos que,
chamados a falar sobre o assunto, emitiram as mais
diversas opiniões, mas a maioria deles realçava a
ineficiência e a má qualidade de tratamento do servidor público para com o usuário. Estabeleci, naquele
momento, um comparativo deste tema com um outro
de extrema relevância, também em discussão nesta
Casa do povo. Refiro-me a parceiros da sociedade
brasileira que têm, ao longo de 53 anos de existência, promovido, sem nenhuma sombra de dúvidas, a
maior, senão a única contribuição eficiente de capacitação profissional, destacando-se como vetor essencial na transformação tecnológica e sócio-cultural
do País. Estou falando da Confederação Nacional
da Indústria, das entidades que compõem o sistema
CNI: o Senai, o Sesi e o IEl, que representam hoje
a maior e mais significativa rede de ensino técnicoprofissional do País em termos de formação, especialização e aperfeiçoamento de mão-de-obra,
atuando diretamente e relacionada com diversas
áreas da indústria brasileira, das quais destacam-se
alimentos, artes gráficas, cerâmica, confecção,
construção civil, couro, calçados, eletroeletrõnica, informática, instrumentação, mármore e granito, mecânica, mobiliário, papel e celulose, petroquímica,
plásticos, refrigeração, soldagem, têxtil e outros, em
grandes linhas com a economia nacional, em termos
de qualificação de recursos humanos.
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Sua preocupação com a nova realidade dos'recursos humanos é tão grande que sempre estimulou
a formação de técnicos, investiu em tecnologia de
ponta, desenvolveu programas de assistência técnica e, principalmente, ajustou a revitalização de sua
estrutura organizacional e de seu pessoal às demanda.s que a sociedade gerava. É responsável, com
certeza, pela eficiência do setor produtivo privado.
A constatação da incompetência do Estado
brasileiro como empresário tem-nos levado a redefinir o papel do Estado. Foi isso que esta Casa fez no
primeiro semestre, cortando as amarras constitucionais para iniciarmos as privatizações, para afastar o
Estado da condição de empresário, porque esse se
apresenta hoje malsucedido como tal.
Quisera eu que os servidores públicos desta
Nação fossem tratados, em termos de eficiência,
atenção e carinho, à semelhança dos servidores do
complexo CNI. Não teríamos, com certeza, do servidor público, esta imagem estereotipada de ineficiência e despreparo.
E olhem que se não fosse o reflexo da competência das entidades do CNI para com o próprio Estado, estaríamos bem piores. O Sesi, por exemplo,
vem dividindo com o Estado, desde a sua criação, a
responsabilidade de promover a melhoria de vida do
trabalhador e de sua família. Sempre manteve relações estreitas com o Governo, tanto na formulação
de políticas, quanto na sua execução. Em determinadas situações, a atuação dá-se em caráter suplementar, constituindo-se na maioria das vezes a única alternativa de acesso aos serviços de qualidade
pela população trabalhadora. A maioria dos serviços
prestados pela entidade concretiza-se em áreas
onde a ação do Estado é inexistente ou insuficiente,
ela mantém aproximadamente três mil parcerias
com órgãos e instituições governamentais e não-governamentais, em âmbito nacional e internacional.
E agora, Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados,
quando a grande indagação deste País é a eficiência dos serviços, este complexo CNI sente que a sua
existência está sendo ameaçada.
E é esse o motivo pelo qual, traçando uma linha comparativa entre a tão falada má qualidade
dos serviços públicos e a eficiência dos mesmos no
setor privado, venho hoje à tribuna desta Casa para
dizer que os recursos destas entidades, que provêm
das contribuições compulsórias de empresas que arrecadam cerca de 1,5% sobre suas folhas de pagamentos, correm o risco de serem eliminados.
A proposta de reforma tributária inclui essas
contribuições entre os encargos trabalhistas sujeitos
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à supressão. Não há dúvida, portanto, de que eliminar a contribuição representaria enorme incoerência
no processo de desenvolvimento econômico e de
crescimento social, já que essa medida deixaria desassistidos milhões de trabalhadores e suas famílias
em todo o País.
E, finalmente, quero registrar nos Anais deste
Parlamento, em meu próprio nome e em nome de
Goiás, os nossos efusivos cumprimentos ao Senador Fernando Bezerra pela nobre missão que abraçará amanhã ao assumir a Presidência da Confederação Nacional da Indústria. O ilustre Parlamentar e
empresário do Rio Grande do Norte sucederá o Sr.
Albano Franco, Governador de Sergipe, e ó$r. Mário Amato.
Rogo a Deus todo poderoso que cubra de bênçãos sua gestão, porque ela é importante para o trabalhador, para Goiás e para o Brasil.
Era o que tinha a dizer.

o SR. LEONEL PAVAN (PDT - SC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, na oportunidade em que apresento a
esta Casa um projeto de lei, criando o Plano de Assistência à Saúde dos Ex-Combatentes da Segunda
Guerra Mundial, gostaria de pedir o registro nos
Anais da Câmara de uma carta que recebi de um excombatente do Balneário Camboriú-SC, a qual passo a ler neste momento, solicitando a especial atenção de nossos colegas Parlamentares.
"Você sabe onde eu fui?
Era jovem, trabalhador, cheio de vida e integrava uma família simples, mas que cultivava princípios
sábios de respeito, de fraternidade, de amizade e de
amor à Pátria. Repentinamente, vejo meu País ultrajado por submarinos inimigos afundando, traiçoeiramente, nossos navios e matando nossos irmãos.
Desrespeitam minha Pátria. Passeatas peJas ruas
exigiam do Governo reação.
Certo dia recebo uma carta convocando para
me apresentar num quartel. Para lá alguns amigos já
haviam ido voluntariamente. Deixei a minha vida pacata do interior e, de repente, me vejo fardado, participando de instruções militares, sendo preparado
para a guerra. Tive medo, afinal sou humano. Mas
minha revolta, diante do ultraje a que submeteram
minha Pátria, não me permitiu acovardar. Deveria
ser digno dos homens públicos desta Nação, não
poderia macular a memória de Rui Barbosa, Caxias,
Tamandaré, Anita Garibaldi, Olavo Bilac e tantos outros. Eles eram meu esteio, meu forte, meu guia.
Alguns companheiros são designados para
deslocarem até a linha de Fernando de Noronha,
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ponto estratégico avançado de nosso País, que precisava ser protegido a qualquer custo. Mais alguns
dias e outros companheiros são designados para
missões de guerra na vigilância e segurança do Iitoral em todo o País. Eram vigilantes permanentes,
assegurando, pela Força do Exército, a tranqüilidade
e a segu.ran~ de todos nós e de. nossa família em
S?~O pátriO. FICO sabendo que mUitos ,deles morrem
vltll~na~ de ~oenças perversas contraidas naquelas
praias inóspitas.
Um dia determinaram que nosso quartel se
deslocasse até o Rio de Janeiro, Capital Federal.
Mais um tempo se passa e, de repente, me vejo embarcando num imenso navio, com milhares de companheiros, que zarpa reservadamente do porto carioca e durante 14 dias, águas, apenas o imenso
mar. Finalmente terra. Terra? Na verdade um posto
que é o próprio caos. Trilhos retorcidos, navios bombardeados, destruição por toda parte. Desembarco.
Um soldado que fala outra língua, americano, nos
recebe. Por outro lado, italianos sofridos, famintos e
com medo dos "brasilianos" comedores de criancinhas vivas, .como índios ~nibais, segun?o os ~~fletos apóCrifos que foram jogados por aViões do InImigo.
Mas o tempo passa. Os italianos acabam descobrindo que éramos mesmo bons amigos, de espírito alegre, mesmo diante de tanta dificuldade. Passamos a ser os salvadores, a última esperança de
paz e de liberdade. Veja que responsabilidade! Mais
treinamento, preparação e finalmente o batismo de
fogo. Confesso mais uma vez que tive medo, mas
n~o fui. covarde, enfrentei o ~edo. Uma bomba maldl~a atinge ~eu companheiro ao lado que, como
bnnquedo, vaI ao ar aos pedaços. Me revolto e promel<? ser digno de seu sangue e ~ua vida perdi~a.
Parti para a luta, bravamente, herOicamente, corajosamente.
Enfrentei o frio e a neve, o inimigo que er~
co~siderad.o o m.elho.r soldado do ~undo ..Perdl
mUitos amlg?s, ajuder a escrever ~ág.lnas bnlhantes de herol~m~ ~ .10 uvar, nas vltonas da. FEB.
Vencemos. VI o Inimigo poderoso render-se mcondicionalmente, não o humilhei, como fizeram na I
Guerra Mundial. Voltei à Pátria, fui recebido corno
herói, ~omenagens, aplausos, aplausos... até ser
esqueCIdo.
De vez em quando se lembram de mim. Uma
solenidade, uma homenagem e pronto. Quando, porém, vou a busca de meus direitos, só encontro incompreensão, má vontade, interpretações maldosas
contra o espírito da lei. Não busco privilégios, ape-
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nas direitos. Envelheci. Continuo a contar com a 00lida amizade dos companheiros de Guerra, temos
até uma associação, atuante, combativa, que luta
muito por nós, conseguiu até inserir na Constituição
Federal um artigo com nossos direitos.
E daí?
A Pensão Especial que o legislador me concedeu e que deveria ser de valor igual a deixada por um
Segundo-Tenente das Forças Armadas, a Administração Plblica deturpou e não é mais neste valor. O direito a Assistência Médica e Hospitalar gratuita que me
foi assegurada é pelo SUDs, como qualquer outro cidadão. A casa própria que me deram preferência de
adquirir, pagando, é claro, o Administrador Público
criou regras que valem mais que a Constituição. Ah!
tem a aposentadoria aos 24 anos de serviço, paguei a
vida toda sobre 10 salários mínimos e agora recebo
apenas um salário mínimo e ainda querem acabar com
ela. Na Guerra, o inimigo dava, aos mortos em combate, o direito de um sepultamento digno e honroso.
Aqui, na paz, me negam este direito.
Por outro lado, vejo políticos aviltando nosso
povo, com um salário mínimo ridículo, enquanto estabelecem, para si e seus amigos, salários até 80
vezes maiores. Vejo político defendendo o fim da
aposentadoria por tempo de serviço, mesmo aos
que, como eu, começaram muito cedo a trabalhar,
embora eles continuem a se aposentar aos oito anos
de serviços.
Apesar de tudo, continuo patriota. E você, teria
na História Pátria atual, homens públicos dos quais
se orgulhar?
Se outro insano surgir, haverá nesta Nação,
entre o povo sofrido com tanto descaso, pessoas
dispostas a oferecer o risco de sacrifício da própria
vida pela Pátria?
Pergunto, portanto: Você iria onde eu fui?"
Sr. Presidente, Srs. Deputados, diante deste
relato sincero, diante das palavras deste herói anônimo, resta-me apelar para a sensibilidade que cada
um tem dentro de si e pedir ençareciefamente o
apoio para que este projeto tramite com a urgência
necessária, a fim de que se possa fazer justiça
àqueles poucos heróis que ainda se encontravam vivos no País.
Era o que tinha a dizer.

O SR. ROBERTO MAGALHÃES (Bloco/PFLPE. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, venho a este microfone, em nome
do meu partido, congratular-me com a organização
Banorte de Pernambuco.
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Trata-se de uma instituição financeira criada
em 1942 por um homem ligado à indústria e ao comércio, que marcou época naquele Estado, Dr. Manoel Mendes Baptista da Silva.
O Banorte, que no início era chamado de Banco Nacional do Norte, está fazendo 53 anos, Sr. Presidente. V. Exa. é testemunha, como pernambucano, dos relevantes serviços prestados por aquele
banco, não só a Pernambuco, mas a toda a região
nordestina. A presença do Banorte não se cinge
apenas ao Nordeste. Ele tem hoje uma presença nacional e até mesmo internacional.
Quero lembrar também que, além do conglomerado que engloba o Banco Comerêial, a Seguradora, o Banorte Leasing e assim por diante, tem o
Banorte serviços moderníssimos, contando, inclusive, com uma vice-presidência em São Paulo, com
várias agências. E mais, Sr. Presidente, 40% dos
negócios, hoje, estão em São Paulo, o que releva a
origem pernambucana, mas dá a dimensão de que o
banco é inquestionavelmente nacional.
Para se ter uma idéia também da presença do
Banorte não somente no âmbito nacional, mas internacional, quero dizer que, com 350 mil clientes, entre correntistas e poupadores, o Banorte tem, inclusive, um escritório de representação nos Estados Unidos, uma subsidiária nas Bahamas, a Banorte Internacional Ltda., e uma subconta em Miami para atendimento dos clientes brasileiros.
Então, por tudo isso, Sr. Presidente, Sras e
Srs. Deputados, no momento em que assistimos a
um arrocho como poucos em matéria de Iiquidez
financeira no instante em que nós, pernambucanos, amargamos a intervenção no Banco Mercantil
S/A, que era um dos dois únicos bancos pernambucanos que sobreviviam, nessa hora, não podemos deixar, em nome do próprio Partido da Frente
Liberal, de registrar o 539- aniversário do Banorte
para que, nos Anais desta Casa, fique registrada
uma história de trabalho, de empreendimentos e
seriedade de um Banco sobre o qual jamais lançou-se qualquer suspeita e que está sob a liderança de um filho do seu fundador, Jorge Baptista da
Silva, que desde os vinte e poucos anos tem a
responsabilidade de presidir aquele conglomerado
financeiro.
Com estas palavras, Sr. Presidente, rendo minhas homenagens a esses pernambucanos que fizeram e fazem o Banorte, e faço votos que da daqui a
47 anos, um Deputado de Pernambuco, como eu,
agora, venha aqui para comemorar o centenário do
Banorte de Pernambuco.
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o -SR. PRES.IDENTE (Wilson Campos) - A
Mesa congratula-se com V. EXª, ex-Governador de
Pernambuco, que conhece bem os serviços prestados pelo Banorte, e leva também o seu abraço fraterno àqueles que fazem o Banorte de Pernambuco.
Parabéns a V. Exa. pelo oportuno pronunciamento e
parabéns aos que fazem o Banorte.
O SR. ROBERTO MAGALHÃES - Agradeço a
V. Exa., pois esse pronunciamento muito enriquece
as minhas palavras.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) Concedo a palavra ao Sr. Deputado Domingos
Leonelli.
O SR. DOMINGOS LEONELLI (PSDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, antes de qualquer coisa, gostaria
de congratular-me pelo fato de estar ocupando hoje
a Presidência da República um baiano, o Presidente
desta Casa, o Deputado Luís Eduardo. Mas ao mesmo tempo quero dizer que a Bahia parece não ter direito a muita felicidade, já que o seu povo é vítima
de um processo constante de desinformação, de sonegação do direito à informação e de subversão da
liberdade de imprensa.
Sr. Presidente, um fato recente, de grande repercussão nacional e internacional, levou o stalinismo de direita praticado pela TV Bahia ao ridículo, no
plano nacional e até internacional, porque os nossos
telejornais eram vistos por dezenas de jornalistas de
todo o mundo.
A Primeira-Dama dos Estados Unidos da América, Sra. Hillary Clinton, foi à Bahia especialmente
para conhecer o trabalho realizado com a infância
desenvolvido conjuntamente pela Prefeitura de Salvador, através do Programa Cidade Mãe, e pelo Projeto Axé, de iniciativa privada e que recebe o apoio
integral daquela Prefeitura.
O Programa Cidade Mãe não somente foi elogiado, mas citado pela Sra. Hillary Clinton como
exemplo de trabalho do poder Público. A PrimeiraDama dos Estados Unidos da América demorou
quase duas horas numa das empresas que aquele
Programa fundou em Salvador e que atende cerca
de duas mil crianças naquela Capital.
Sr. Presidente, de tudo isso que o mundo e o
Brasil viram - não posso deixar de reconhecer que
até a Rede Globo noticiou - 82% da população baiana não teve direito de saber. Oitenta e dois por cento da população da Bahia, que é o público televisivo
do Estado, não teve o direito de assistir ao que o
Brasil e parte do mundo estavam vendo, porque a
televisão de propriedade de familiares do Senador

01826 Quarta-feira 18

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Antônio Carlos Magalhães negou ao povo o direito à
informação.
No momento em que esta Casa discute a Lei
de Imprensa e a regulamentação das telecomunicações, esse desrespeito à Constituição, as funções
constitucionais dos meios de comunicação, não
pode continuar de tal forma incorporado à normalidade. Não é normal. Trata-se de absoluta anomalia,
de subversão ética e constitucional. A utilização imoral de um canal de televisão, que sonega ao nosso
povo o direito sagrado da informação, que violenta a
própria Constituição, não pode continuar sendo objeto de impunidade, Sr. Presidente. Os Poderes da
República, o Governo Federal, o Ministério das Comunicações, o Dentel, ou seja lá quem for, precisam
tomar conhecimento desse fato. Se a Justiça não
toma conhecimento, em nosso Estado, das dezenas
de processos já movidos para se obter um simples
direito de resposta, o País não pode assistir manso
a essa violência que um meio de comunicação comete não contra o Governo, não contra a administração vitoriosa da Prefeita Lídice da Mata, mas contra
o povo da Bahia, que tem o seu direito à informação
sistematicamente sonegado.
O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, a Câmara dos Deputados, mais especificamente a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, debruça-se sobre matéria enviada pelo
Governo referente à reforma administrativa.
Minha opinião é conhecida nesta Casa e pelos
meus eleitores. Sempre fui contra a estabilidade no
emprego, por uma razão muito simples: 60 milhões
de brasileiros não têm estabilidade, apenas os sete
milhões de trabalhadores do setor público têm estabilidade. A regra, para mim, tem de ser isonômica:
trabalhadores da iniciativa privada e trabalhadores
do setor público devem ter a mesma regra.
Evidentemente, com a organização hoje existente no setor público brasileiro, a derrubada da estabilidade na Constituição não implica dizer que os
governantes farão o que quiserem com seus funcionários. Temos um ordenamento jurídico. É preciso
acabar com essa camisa-de-força que se implantou
na Constituição. É inadmissível que uma regra sobre
a administração de recursos humanos de um país
tenha de estar na Constituição.
Ora, a Nação tem 150 milhões de pessoas, das
quais 70 milhões estão à margem da sociedade de
consumo, entre pobres e miseráveis, e é baixa a
qualidade do serviço público, conforme é testemunhado diariamente por Parlamentares de todos os
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partidos. O setor público brasileiro não presta um
bom serviço à população. Estamos amarrados,
amordaçados com a estabilidade no emprego.
Sr. Presidente, em 1989, o Paraná foi o primeiro Estado da Federação a buscar o redutor salarial
contido na Constituição. Conseguimos. Reduzimos os
salários. Mas, ato contínuo, o Supremo deliberou que
o acervo não estava submetido a redutor salarial.
Então, o que se construiu ao longo dos anos foi
o escamoteamento do cumprimento da lei. Somente
com a derrubada da estabilidade no texto constitucional, jogando-a para a lei infraconstitucional, poderemos restabelecer o ordenamento da administração
dos recursos humanos no Brasil.
O País despende anualmente bilhões de reais,
extraídos do suor do sangue do povo para o pagamento dos funcionários públicos. Há algo errado.
Não há dinheiro para fazer investimentos em saneamento, para dar a atenção ao desenvolvimento das
regiões empobrecidas, como o Nordeste e o CentroOeste, que precisam de recursos do setor público.
Ficamos brigando por oito bilhões de reais disponíveis no Orçamento da União. Uma miséria! Uma vergonha para um país que deveria ter 30, 40 bilhões
para aplicar na sua construção.
Portanto, sou contra a estabilidade por "n" razões. Defendo o funcionalismo público que trabalha,
que presta serviço, que tem capacidade para enfrentar testes de avaliação em benefício da própria população. Esses bons funcionários são prejudicados
por uma minoria que se tem mantido sob o manto da
estabilidade ao longo dos anos. Lamento que Iiberais defendam tal matéria! Para mim, é uma contradição sem limite.
O SR. THEOOORICO FERRAÇO (Bloco/PTB
- ES. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, em 28 de agosto de
1967 lançava-se em Brasília a semente promissora
da que viria a ser a primeira instituição particular de
ensino superior criada em todo o Planalto Central,
pelas mãos realizadoras e graças à inspiração, ao
arrojo e ao idealismo do seu fundador, o então Senador Eurico Rezende, da representação capixaba:
A antiga Faculdade de Administração de Empresas do Distrito Federal, embrião da atual Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal AEUDF, teve seu começo incipiente a partir de modestas instalações e prédios locados, a despeito do
ambicioso projeto de transformar-se futuramente na
Universidade do Distrito Federal.
Desde o nascedouro, porém, veio alargar as
opções de formação universitária para milhares de
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jovens e adultos da Capital da República e cidades
do Entorno, numa época em que as poucas oportunidades de estudo se restringiam à universidade pública, em condições inadequadas à maioria dos candidatos aos cursos superiores.
As origens do empreendimento educacional da
AEUDF remontam a 1966, quando o ilustre e respeitado membro da bancada do Espírito Santo sensibilizou-se com a reivindicação e os justos anseios de
coestaduanos seus, integrantes da colônia capixaba
local, a que se juntaram jovens e famílias de outras
colônias estaduais radicadas no Distrito Federal, cujos membros se viam impossibilitados de conciliar a
necessidade de trabalhar com o desejo de estudar,
uma vez que a única universidade existente, a UnB,
somente funcionava durante o período diurno.
Baldados os esforços no sentido de conseguir
junto ao Ministério da Educação e à própria UnB a extensão dos seus cursos regulares de graduação ao peiiado noturno, partiu então o próprio Senador Eurico
Rezende para a realização pioneira daquele acalentado objetivo de interesse comum a milhares de famílias
que aportavam à nova Capital brasileira, assim como
às gerações de estudantes nascidos em Brasília
Poucos anos depois, em virtude da criação de
novos cursos, a instituição expandiu suas atividades
por vários estabelecimentos, até que, a partir de
1972, transferiu-se para amplos e modernos prédios
próprios, construídos no centro de Brasília, e projeções de terreno que formam o campus e sediam as
diversas unidades e departamentos da entidade.
Em seus 28 anos de existência, sucessivas turmas de formandos encontraram na comumente denominada UDF a possibilidade de realização pessoai e profissional, através dos vários cursos ministrados na área das Ciências Sociais, capacitando.-os
a contribuir como agentes propulsores do desenvolvimento, irradiando da Capital da República por todo
o território nacional o cabedal de conhecimentos e
técnicas adquirido graças ao ensino de boa qualidade e a custos reduzidos, em comparação com entidades congêneres.
Hoje, ex-alunos da UDF pontificam nos mais
variados setores de atividades, na iniciativa privada
ou nos domínios da Administração Pública. São profissionais egressos dos cursos de Administração,
Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito e
Pedagogia, que se tomaram membros competentes
de sua geração, em qualquer escolha que tenha feito como profissionais liberais, graças ao salto qualitativo experimentado em suas vidas como reflexo
dos estudos de nível superior.
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Mas, para não incorrer na imperdoável omissão
tantas vezes verificada de homenagear a obra silenciando sobre a fgura de seu criador, desejamos ressaltar, por dever de justiça e do reconhecimento a Eurico Rezende, alguns aspectos marcantes da trajetória
daquele extraordinário homem plblico, educaclor e
profissional do Direito, empreendedor de larga visão
prospectiva e vocação intimorata, que se fez presentes
nos grandes embates de interesse nacional e do Estado que tão bem representou no Senado Federal e do
qual foi um de seus mais ilustres govemantes.
O Fundador e Presidente da AEUDF dedicouse, por largos anos no magistério, à advocacia e ao
jornalismo, até que sua vocação inata para a vida
pública o levou a embrenhar-se nos meandros da
política, terreno no qual se revelaram, em grande estilo, seus dons de caráter, de inteligência e liderança
invulgares, aliando as virtudes da oratória empolgante à da argumentação convincente, nos vários embates que travou no âmbito do Legislativo Estadual e
do Congresso Nacional.
Deputado Estadual, em duas legislaturas, Presidente da Assembléia Legislativa do Espírito Santo,
Senador da República por duas vezes consecutivas,
tendo exercido relevantes cargos e missões no País
e no exterior, além de ter tido brilhante e profícua
atuação parlamentar, sendo de sua lavra dezenas e
dezenas de emendas incorporadas ao texto da
Constituição de 1967, finalmente, foi conduzido ao
Governo do Estado a que tanto se dedicou e ao qual
continua ligado, pelos muitos laços construídos em
décadas de serviços prestados à sua gente e ao
País.
Estes rápidos traços do perfil biográfico de Eurico Rezende são mostra invejável do nome que engrandeceu o Estado do Espírito Santo e o Congresso Nacional, e ao qual muito deve a comunidade
brasiliense e a Nação.
Encerrando, Sr. Presidente, com o apoiamento
necessário, estou formulando requerimento no sentido de que seja destinado, nos termos regimentais, o
período de prorrogação da sessão ordinária, em
data a ser designada pela Presidência, para que a
Casa possa homenagear a Associação de Ensino
Unificado do Distrito Federal e a pessoa de seu Fundador e Presidente, Eurico Rezende.
Era o que tinha a dizer.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, não bastasse a repercussão da
construção da sede do Superior Tribunal de Justiça,
que custou aos cofres públicos 170 milhões de reais,
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O Estado de S. Paulo, de domingo noticia que a artista plástica Mariani Peretti está reclamando que
seu nome vem sendo utilizado para justificar superfaturamento no pagamento da obra do vitral que ali
foi instalado, chamado "A Mão de Deus". Ela recebeu apenas 55 mil reais, mas o Tribunal, na prestação de contas, apresentada uma fatura de 855 mil
reais.
Esse é um fato da maior gravidade. Espero
que o Tribunal de Contas da União, que já faz uma
auditoria sobre licitações e desperdício de dinheiro
público na construção daquele monumento, tenha
celeridade na apreciação do relatório já elaborado
pelos seus técnicos.
SR. PAULO ROCHA (PT - PA. pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S(ls e Srs. Deputados, a violência no campo continua fazendo vítimas no Estado do Pará. Semana passada, foi assassinado o Padre Hubert Matle, austríaco, 60 anos,
integrante da prelazia do Xingu, cujo Bispo, Dom Erwin Krautler, é um dos maiores defensores de trabaIhadores rurais e dos índios.
Em Santana do Araguaia, a população vive
mais um momento de tensão, após a morte de dois
vigilantes da empresa Servenorte, assassinados por
pistoleiros a serviço de madeireiros inescrupulosos,
que estão saqueando a Fazenda Campo Alegre,
onde deveriam ser assentadas 71 famílias de trabaIhadores sem terra.
E o pior de tudo é que a violência e a impunidade estimulam mais violência. Depois que um dos
maiores grileiros do sul do Pará, "O Gato" Francisco
das Chagas Andrade, o Chicô, foi liberado da cadeia
pública, outro grileiro, Adão Franco, de Redenção, é
quem está dando as cartas no crime organizado. Foi
ele o mandante da execução dos dois vigilantes.
Mas quem fez o serviço foram os pistoleiros Manuel
Severo, Chico Cabeludo e Bentão.
Enquanto isso, o INCRA está engessado, sem
recursos financeiros e pessoal para garantir o assentamento dos sem-terra. E se o INCRA está nessa situação é pela ausência de uma clara definição
do Governo Fernando Henrique Cardoso em .favor
da reforma agrária e de uma política agrícola para o
País.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. ARMANDO ABfLlO (PMDB - PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
Srs. Deputados, a história de um povo se faz no diaa-dia, mas é com o seu registro que ela atravessa
gerações, transmitindo experiências que podem ser
alegres ou tristes, de glórias e de sacrifícios, mas
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inapelavelmente gratificantes, porque é delas que se
retira o saber necessário para enfrentar o futuro, que
só a Deus está reservado.
E é do registro isento e verdadeiro do dia-a-dia,
que se tem pautado a vida do Jornal da Pararba, de
Campina Grande, que hoje completa vinte e quatro
anos de existência, extrapolando a sua função ao se
constituir num paladino, na árdua luta de um povo
contra as intempéries e as injustiças que marcam a
vida não somente dos paraibanos, mas de toda a
valorosa população nordestina.
A dimensão de um jornal não se mede pelo número de anúncios nem por sua circulação, mas pelos serviços que presta à comunidade que representa com isenção e coragem, seja denunciando os
erros ou enaltecendo os acertos de governantes ou
de governados, mas sempre a serviço da verdade.
E é a este compromisso com a verdade que não
tem faltado a<> página<> do Jornal da Paraiba nestes
seus vinte e quatro anos de existência<>, que podem
parecer poucos para alguns, mas que já representam
uma história de luta<> em prol da comunidade campinense. Em suas páginas estão grafados, fielmente, os
principais episódios de um povo, porque não dizer, de
uma nova geração de jovens que, com o próprio jornal,
busca abrir seus próprios caminhos.
Campina grande está em festa, Sr. Presidente.
Dizem os ensinamentos bíblicos que "Feliz é da Nação cujo Deus é o Senhor". E eu diria, feliz é o povo
que tem na sua imprensa diária a ressonância de
tudo o que acontece no universo da cidadania. Não
diria que a imprensa é apenas o quarto poder, porque ela é sobretudo, o pulmão da democracia. E é o
exercício democrático que alimenta a alma do cidadão e dá sentido à vida humana.
Ao fazer este registro, Sr. Presidente, desejo me congratular com o eminente jornalista José
Carlos da Silva Júnior, Diretor-Presidente do
Jornal da Paraíba, com o seu quadro editorial e
com todos quantos fazem do nosso jornal portavoz mais autêntico de todos os paraibanos. A
equipe do Jornal da Paraíba, do mais humilde
ao mais eminente redator, tem-se mostrado incansável quando o objetivo é informar, e mais
que isto, bem informar o povo campinense, que
o espera diariamente com se espera o alvorecer.
Quero, pois, colocar os meus préstimos à disposição da nobre causa da imprensa paraibana,
aqui no Congresso Nacional e onde mais se fizer necessário.
Era o que tínhamos a dizer.
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O SR. SANDRO MABEL (PMDB - GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SPJs e
Srs. Deputados, há exatamente três anos o Brasil
era sacudido pelo trágico desaparecimento do doutor Ulysses Guimarães, abrindo-se, assim, uma lacuna impreenchível no cenário político nacional.
Falar do Sr. Ulysses Guimarães, Sr. Presidente, até que é fácil, difícil é viver sem ele.
Pode-se dizer, sem sombra de dúvida, que o
Brasil permanece órfão de liderança política, nos termos em que ele colocava o seu amor e a sua vida a
serviço do bem comum e da cidadania. Foi um paladino, na acepção da palavra, superando as vicissitudes e a tormenta das incompreensões. Por isso, Sr.
Presidente, toda a Nação brasileira reverencia a sua
memória com saudade e com profundo respeito.
Sua luta pela redemocratização do País foi
uma das etapas mais bonitas da nossa história política. Com o advento da campanha pelas Diretas-Já,
a Nação foi tomada por uma avalancha cívica sem
precedentes, infundindo em cada brasileiro a esperança e a convicção de que o sol da liberdade não
tardaria, como de fato não tardou.
A opressão partida dos detentores do poder
não calou no peito o cidadão. Onde quer que houvesse uma manifestação em defesa das liberdades
democráticas, lá estava Dr. Ulysses, qual Moisés,
arrebanhando os excluídos na jornada meritória que
culminaria com o fim do pesadelo.
O Comício de Goiânia, Sr. Presidente, ao lado
de Tancredo Neves, foi um acontecimento de rara
beleza cívica. Do Oiapoque ao Chuí, pulsava em
cada coração o desejo de mudar. O povo foi às urnas e deu a resposta no mais alto nível, reconduzindo o País aos verdadeiros caminhos da democracia.
Abertas as urnas, mesmo com o passamento
de Tancredo Neves, não deixou que caíssem por
terra as esperanças dos milhões de companheiros
de jornada.
Convocada a Constituinte, teve desempenho
invulgar, por ocasião da promulgação, no dia 5 de
outubro de 1988, do texto a que chamou de Constituição Cidadã.
Por oportuno, Sr. Presidente, leio o que disse o
Doutor Ulysses, naquele memorável acontecimento:
"O homem é o problema da sociedade brasileira: sem salário, analfabeto, sem saúde, sem casa,
portanto sem cidadania.
A Constituição Juta contra os bolsões de miséria que envergonham o País.
Diferentemente das sete Constituições anteriores, começa com o homem.
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Gratificante testemunha a primazia do homem,
que foi escrita para o homem, que o homem é seu
fim e sua esperança. É a Constituição Cidadã.
Cidadão é o que ganha, come, sabe, mora,
pode se curar.
A Constituição nasce do parto de profunda crise que abala as instituições e convulsiona a sociedade.
Por isso mobili~a, entre outras, novas forças
para o exercício do governo e a administração dos
impasses. O Governo será praticado pelo Executivo
e o Legislativo.
Eis a inovação da Constituição de 1988: dividir
competências para vencer dificuldades, contra a ingovernabilidade concentrada em um, possibilita a
governabilidade de muitos.
É a Constituição Coragem.
Andou, imaginou, inovou, ousou, ouviu, viu,
destroçou tabus, tomou partido dos que só se saivam pela lei.
A Constituição durará com a democracia e só
com a democracia sobrevivem para o povo a dignidade, a liberdade e a justiça."
Como se observa, Sr. Presidente, SPJs e Srs.
Deputados, no cenário político nacional está faltando
ele; e a saudade dele está doendo em todos nós.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. LAfRE ROSADO (PMDB - RN. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, ao assumir o Governo, o Sr. Garibaldi Alves Filho implementou a primeira etapa de
um processo de reforma, extinguindo órgãos, reduzindo cargos e funções de confiança e experimentou um programa de privatização, tímido ainda,· mas coerente com o modelo de administração
que o Estado atual requer, nessa nova visão de
um Estado não paternalista e menos empresarial
foram extintas 11 empresas e mais de 2.300 cargos de confiança.
Era imprescindível essa ação. Ao Estado, sufocado pela elevada despesa com pessoal, comprometendo significativa parcela da receita, não restava
outra alternativa senão tentar reduzir as despesas,
'Eie um lado, e do outro, a busca incéssante elevação da receita. Assim, com essa disposição, o Govemo Garibaldi, corajosamente, iniciou a grande luta
que vem travando na administração do Rio Grande
do Norte.
Sr. Presidente, Sf.ªs e Srs. Deputados, alguns
ganhos se evidenciaram tão logo os mecanismos
usados, situados no limite da aceitação pública, faziam surgir os efeitos. A população apoiou as atitu-
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des determinadas do Sr. Governador, e o Estado obteve condições de colocar o salário do funcionalismo
em dia, atrasado que estava desde o Governo anterior, de definir o calendário de pagamento que hoje
cumpre rigorosamente e pode, embora incipientemente, pensar num programa de investimento, já
que a manutenção da máquina administrativa estava
sendo feita.
Em maio de 1995, porém, por ocasião dos reajustes salariais de um lado, e do outro o comportamento da receita estacionária, traz novamente à
tona o desequilíbrio. A folha de pagamento passa a
representar 84% das receitas sem considerar assim
feito, atinge 90% da receita mensal. Acresça-se o
inadiável, e até o momento, inegociável pagamento
da arrolagem da dívida que assume o significativo
índice de 13% da receita líquida do Estado. Dentro
desse quadro e com observância da imperiosa necessidade de manter a governabilidade, o Governador vem editar um novo conjunto de atos que permitirão, no pequeno e médio prazos; o controle das
contas do Rio Grande do Norte.
Foram emitidos instrumentos jurídicos que preceituam:
1 - Dispõe sobre a continuidade da reforma
administrativa, cria a comissão coordenadora da reforma do Estado e dá outras providências.
2 - Cria uma comissão permanente de auditoria administrativa dos órgãos e entidades da administração direta e indireta e dá outras providências.
3 - Suspende, em caráter temporário, o pagamento de percentual da vantagem que menciona.
4 - Suspende, em caráter temporário, o pagamento das vantagens que menciona, e dá outras
providências.
5 - Suspende a realização de concurso público, admissão e nomeação para cargo efetivo, contratação por tempo indeterminado e contratação
temporária no âmbito da administração direta e indireta do Estado.
6 - Dispõe sobre a elaboração centralizada
das folhas de pagamento das entidades da administração indireta do Estado e dá outras providências.
7 - Dispõe sobre o registro de freqüência e dá
outras providências.
.
8 - Dispõe sobre a divulgação periódica de
quadro demonstrativo de pessoal do Estado e dá outras providências.
9 - Disciplina a acumulação de proventos e
vencimentos de cargo efetivo, comissionado ou função gratificada no âmbito da administração pública
estadual direta e indireta.
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10 - Declara nulos, a partir da sua edição, a todos os atos constitutivos e concessivos de vantagens pecuniárias, de qualquer natureza, que contrariem o disposto nos artigos 37, inciso VI, e 26, inciso
XVI, da Constituição Estadual, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.
11 - Suspende a concessão das gratificações
que específica e dá outras providências.
12 - Estipula prazó para o pagamento do
acréscimo provisório no art. 7º-, inciso XVII, da Constituição Federal e faculta a sua conversão em tempo
de serviço,
13 - Institui dois turnos de trabalho nos órgãos
que especifica.
14 - Suspende as designações para substituições automáticas nos cargos de chefia e veda a efetivação dos substitutos já designados.
15 - Veda a realização de serviços extraordinários no âmbito da administração direta e indireta.
Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, no meu
Estado são 96.701 servidores, o que dá uma relação
de um servidor para cada 28 habitantes. Se considerarmos a população economicamente ativa, o quadro se reveste de maior dramaticidade, pois a relação será de um servidor para cada 7,5 habitantes
economicamente ativos. Na realidade, é inviável admitir-se situação semelhante.
Os dados que me são disponíveis nos mostram
que no mês de maio a arrecadação total foi de
R$45.755.000,00 para uma despesa com a folha de
pessoal da ordem de R$37.202 milhões. Em junho,
a receita total alcança R$47.761 milhões e a folha
de pessoal atingiu R$43.086 milhões.
Agora esse crescimento acentuado, a folha de
pagamento em razão de incorporações, concessões
de vantagens, tais como regência de classe e outras, tem incremento vegetativo que varia entre 1,5%
a2%ao mês.
Sr. Presidente,' srªs e Srs. Deputados, a anomalia na composição da despesa de pessoal é alarmante, cerca de 2,5% dos servidores públicos do
meu Estado con~mem nada mais, nada menos que
31,4% da folha, ganhando acima de 20 salários mínimos, enquanto 90%. dos servidores absorvem
49,5% da folha, situando-se entre 1 e 5 salários mínimos, sendo os 19,1% restantes da folha consumidos por 7,5% dos servidores que situam-se na faixa
de 6 a 20 salários mínimos.
O perfil da renda dos pensionista'> ainda me parece mais injustos, pois cerca de 9% destes absorvem
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57,5% do total pago às pensionistas, enquanto 66%
recebem apenas 13,5% da mesma folha
Não quero entrar no detalhamento mais aprofundado da questão, superficialmente já compreendo a necessidade dos atos praticados pelo
Governo Garibaldi Alves Filho, a quem empresto
todo meu apoio às ações que vem envolvendo na
busca de dotar o Estado do Rio Grande do Norte
de condições de superar este momento de grande
dificuldades.
O SR. SERAFIM VENZON (PDT - SC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, há muito tempo a sociedade, através da sua organização social, principalmente das
forças políticas, vem repetidamente assinalando que o
Pais tem leis cujos favores beneficiam os amigos de
chefe e paralelamente os rigores injuriam demasiadamente a massa social sem força, quando a lei deveria privar o cidadão da arbitrariedade e do abuso.
Não existe a menor dúvida de que a definição
do tamanho do Estado, o seu redimensionamento
está dentro das reformas necessárias, que, se não é
a mais importante, terá de ser a primeira. Tendo o
real tamanho do Estado, buscaremos os recursos
necessários para custear a boa funcionalidade da
estrutura administrativa. Para elaborar uma reforma
que mexe com muita gente é fundamental que se
abandone as paixões entre os extremos do corporativismo até patrimonialismo. Um Estado eficiente,
verdadeiro, voltado para o atendimento do cidadão
tem um custo mínimo - o despreendimento emocionai para elaborá-lo. São os trabalhadores, empresários, burocratas públicos ou privados que querem
ver este País caminhando para o objetivo universal o bem - estar e a justiça social, que passa necessariamente pela estabilidade econômica.
Não basta apenas o País preocupar-se em não
gastar mais do que arrecada; tem de ser eficiente.
No Brasil, apenas 9,4% da população economicamente ativa são funcionários públicos; nos EUA,
15,5%, na Inglaterra, passa de 21 %. Há países europeus em que ultrapassa 25%. Mesmo assim, a
carga tributária aqui não é menor. O País não está
inchado em si; ele está ineficiente, e a culpa é da estrutura e não do funcionário. A eficiência dos serviços públicos interfere nos tributos, que interfere nos
preços, que nos relaciona com o mercado internacional, cuja abertura faz a moeda correr para a nação melhor organizada. A reforma não pode ter paixões domésticas, dos Municípios, Estados ou até da
Nação. O País está ionizado. A sociedade aceita
mudanças justas, sensatas, razoáveis.
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É hora de o Congresso, junto com Governador,
Deputados Estaduais, Prefeitos e Vereadores, buscar o enxugamento das despesas e eficiência dos
serviços, sem desrespeitar o funcionário, que muitas
vezes é apresentado como o vilão dos -serviços públicos, quando, na verdade, a estruturação é a verdadeira culpada. A estabilidade do funcionário é
uma defesa contra atitudes arbitrárias à hierarquia
burocrática. No iniciativa privada, a eficiência do funcionário garante a estabilidade e o nível do salário.
No setor público, a eficiência não pode ser olhada
sob prisma ex-c!usivamente político; é preciso flexibilizar a estabilidade junto com a flexibilização da autoridade burocrática. Deve haver limites de ambos
os lados e até dividir e diluir a autoridade.
Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, a Nação
precisa adequar-se aos moldes atuais, relacionados
com· a universalização da economia. A sociedade
não pode continuar sendo prejudica pela ineficiência
governamental. A reforma administrativa é a razão
de outras reformas estruturais. Por isso merece a
atenção e estudo detalhado por parte de todos os
Congressistas.
O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PTB - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputado, o Brasil reuniu num só dia duas felicidades: o Dia da Criança e a homenagem à sua Padroeira. Ao escolher o 12 de outubro como data primordial da criança brasileira, não se imaginava, na
época, que futuramente esta data seria festejada de
modo tão solene, a ponto de tomar-se um dia de
orações.
Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, em 12
de outubro festejamos o Dia da Criança. Não vejo
dia mais importante para nossas homenagens; não
haveria data melhor para esta Casa refletir sobre
esse projeto de cidadão, com o qual deveríamos nos
preocupar sempre mais, e elegê-Io como prioridade
maior, pois a criança representa o nosso futuro.
O País repousa sua esperança e sua confiança no que está para vir. E não poderia ser de
outra maneira. O futuro do Brasil está em suas
crianças.
Abro aqui um parêntese para dizer que mantenho, em meu Estado, há mais de doze anos, uma
obra social que ampara milhares de crianças carentes. É um trabalho que muito me honra, sobretudo
porque no Rio de Janeiro há crianças pobres, menores carentes ou abandonados que somam população superior à de muitos Estados brasileiros.
Nesse dia de tanta festa, de tanto carinho para
com as nossas crianças, este drama social nos obri-
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ga a refletir muito além das festas, que tantas a1egrias passageiras trazem para esses milhões de meninos e meninas. Devemos refletir e ter sempre presente que essas crianças precisam de nós todos os
dias e não apenas neste 12 de outubro.
___ A homenagem maior que esta Casa pode prestar à criança brasileira há de ter intenção mais duradoura. A Câmara dos Deputados deve consagrar
suas atenções permanentes para um projeto de
vida, que só será realizado quando não mais houver,
no Brasil, crianças doentes, menores com fome,
sem escola e sem lar. É preciso sonhar com esse
dia, de eterna alegria, e trabalhar para que isso
aconteça.
Sr. Presidenté, srªs e Srs. Deputados, vamos
pedir à nossa Padroeira, Noss~ Senhora Aparecida
que, em seu dia, o dia consagrado a todas as celebrações em sua homenagem, que Ela nos cubra de
bênçãos, amparando as nossas crianças, para que,
num futuro não muito distante, o dia 12 de outubro
seja para nós brasileiros um dia de felicidade, de
verdadeira alegria.
Da Tribuna desta Casa, eu gostaria de externar, em nome do meu Estado - Rio de Janeiro -,
votos alvissareiros para todas as crianças brasileiras, invocando as bênções de Deus pelas mãos de
Nossa Senhora Aparecida, nossa Padroeira, para
que a fé que nos une, todos os brasileiros, anime as
nossas forças, a fim de que possamos construir um
novo mundo, um mundo mais feliz para todas as
crianças do Brasil.
O SR. JOSÉ CARLOS LACERDA (PPB - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, num País como o Brasil,
onde importantes setores da economia são oligopolizados e dominados por empresas transnacionais, as
micro e pequenas empresas desempenham papel
de transcendental importância, atuando nos mais variados ramos e proporcionando significativo número
de empregos.
A propósito, uma instituição que vem contribuindo decisivamente para o fortalecimento das micro e pequenas empresas, prestando-lhes, inclusive,
assessoramento técnico, é o Sebrae, que ultima~:~~:em sido vítima de autêntica campanha difaDivulgou-se, por exemplo, que a verba anual
de publicidade do Sebrae é de 100 milhões de reais
(havendo alguns órgãos da imprensa ampliando
esse valor para 500 milhões), quando, na realidade,
a verba para essa finalidade, em 1994, era de 24 milhões, havendo sido reduzida para 12 milhões no
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exercício em curso, o que corresponde a 3% de seu
orçamento global.
Os ataques ao Sebrae surgiram em virtude da
denúncia de que o Sr. Henrique Hargreaves, Presidente da ECT, percebia um salário mensal de 23 mil
reais dessa entidade.
Entretanto, o contrato com a empresa de consultoria do ex-Ministro Hargreaves obedeceu a todas
as exigências legais, e não foi ele, individualmente,
que recebeu aquela remuneração, mas a empresa
de sua propriedade, por um trabalho de consultoria
com duração de seis meses.
Ora, Sr. Presidente, no Brasil é muito fácil destruir-se a reputação de pessoas ou instituições, bastando, para esse fim maligno, assacar-se acusações, não raro infundadas, mas que acabam por Iiquidar com a honorabilidade de pessoas físicas ou jurídicas, cuja defesa nunca recebe o mesmo espaço e
tem o mesmo impacto das acusações.
O que queremos consignar, desta tribuna, é
que o Sebrae é uma entidade idônea, que vem envidando o melhor de seus esforços em prol das mi~ro
e pequenas empresas, que formam a espinha dorsal
da economia nacional.
Não poderíamos, sob nenhum pretexto, deixar
de manifestar nosso repúdio às injúrias formuladas
contra os dirigentes do Sebrae, entidade que só tem
contribuído para o desenvolvimento do País.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. SILVIO ABREU (PDT - MG. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, a exercitação da vida, sobretudo em sociedade, como é e como sempre foi, passou a encontrar na informática um instrumento indispensável,
que, em pouco tempo, tornar-se-á imprescindível.
Não é mais possível a efetiva e eficiente militância
profissional, tanto na indústria como no comércio ou
na prestação de serviços, sem o acionamento dessa
intrincada e importante alavanca.
Também na agricultura, na ciência e na tecnologia, na produção em geral, na segurança, nas pe_
quenas e nas grandes construções, na economia,
nas finanças, nos negócios, sempre, a informática
vai-se tomando a mais indispensável companheira.
Com ela, as atividades são facilitadas, os cálculos simplificados, as possibilidades de erro praticamente erradicadas, e grande parte da inteligência
humana, antes ocupada com mera instrumentação
mecãnica, fica disponível para dedicar-se aos misteres de novas programações da própria máquina.
Os cartões magnéticos, já muito em breve,
substituirão, por inteiro e definitivamente, os velhos

Outubro de 1995

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

cheques bancários, as chaves das portas e dos cofres, os documentos de identificação pessoal e até
as próprias canetas.
Até a alfabetização dependerá da informática,
e quem não conhecê-Ia, certamente, estará fadado
ao analfabetismo.
Do nascimento à morte, haverá sempre a inforrnatização a expressar a própria vida, em todos os
seus aspectos, objetivos de inter-relacionamentos e
finalidades específicas. No singular ou no individual,
no genérico ou no coletivo, as conquistas e a segurança dos povos e das nações, suas ambições terrenas ou siderais sempre dependerão da informática.
Por todas essas relevantes razões, resolvi propor a regulamentação da profissão dos que atuam
nessa moderna atividade meio, apresentando Projeto de Lei, que tomou o nº- 815/95.
Sua aprovação será disciplinadora, para segurança, certeza, tranqüilidade, não apenas dos que
atuam na informática, mas, sobretudo, dos que se
beneficiam com os seus serviços, pessoas físicas ou
jurídicas, de direito público ou privado.
Submetido, preliminarmente, à apreciação da
Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos
Deputados, encontra-se sob o lúcido exame do Relator designado, o Deputado baiano, ex-Governador
e ex-Ministro Roberto Santos, que, certamente, trará
grandes contribuições ao projeto, objetivando aprimorá-lo e dimensioná-Io ainda mais à sentida e exposta realidade.
Aliás, enquanto percorre os caminhos legislativo, tramitando pelas diversas Comissões que a examinarão, a proposição merece ser amplamente debatida, não apenas pelos Congressistas, mas principalmente pelos diversos segmentos comunitários
envolvidos nessa relevante e destacada questão.
Na lavra vestibular, com 43 artigos e centenas
de dispositivos, arrimados em parágrafos e incisos,
além de regulamentar o exercício da profissão, pretendi impor à mesma um funcional rigor normatizante, através da criação do Conselho Federal e dos
Conselhos Regionais de Informática, que haverão
de se constituir nos guardiões da ética dos profissionais e, sistematicamente, nos grandes fiscalizadores
da eficiência dos serviços.
Espero, finalmente, estar contribuindo para que
seja sanada uma inexplicável lacuna na legislação
brasileira, objetivando, efetivamente, gerar mais
tranqüilidade, segurança e confiança no dia-a-elia
dos cidadãos.

o

SR. ALEXANDRE CERANTO (Bloco/PFL PRo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
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te, srªs e Srs. DeplJiOOos, venho hoje a esta tribuna
expressar a indignação de milhares de católicos frente
à atitude grosseira do bispo Sérgio Von Helder.
Tal atitude revela o despreparo da pessoa que
tem sobre si a tarefa sublime de pregar.
Que religião é esta? Que autoridade tem esse
bispo para interpretar a Bíblia, que é a palavra de
Deus?
E a Bíblia é a base da religião Evangélica. Encontramos ali o exemplo, o respeito para com o ser
humano e principalmente a humildade, qualidade
que esse senhor não teve. Foi prepotente, autoritário, soberbo e infantil.
A Igreja e a comunidade católica, abaladas e
chocadas com esta manifestação de desrespeito à
Padroeira do Brasil, deve questionar-se sobre a permissividade dos dias atuais.
O que fez Nossa Senhora da Aparecida para
esse senhor, para ter sua imagem esmurrada e chutada, frente às câmeras de televisão?
É difícil supor que uma religião embasada na
leitura da Bíblia seja tão superficial ou tão medíocre,
a ponto de ter como seu representante uma pessoa
desse nível.
Frente a esses fatos, o Governo brasileiro deve
posicionar-se uma vez que o Catolicismo é nossa reIigião oficial.
É hora de avaliarmos que destino é dado a
uma emissora de televisão, que não passa de uma
concessão pública. Está se cumprindo o proposto e
o permitido?
Fica, entretanto, o conhecimento de que o exibicionismo presenciado pelo povo brasileiro, na última semana, só trará à tona uma revigoração da fé
brasileira.

o

SR. CANDINHO MATTOS (PMDB - RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, as principais cidades brasileiras encontram-se virtualmente sitiadas pelos criminosos, que tomaram como reféns sua população,
ante as vistas complacentes, omissas ou ineficientes
das autoridades locais.
A situação vem se tornando de tal sorte insuportável, que a Polícia Federal tem buscado fórmulas para conseguir auxiliar as polícias locais no combate à criminalidade, como, por exemplo, no Rio de
Janeiro.
Nessa Unidade Federada, desde a administração passada, o Departamento de Polícia Federal
vem procurando contribuir, com seu efetivo e seus
conhecimentos técnico-científicos, na luta contra a
violência.
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A propósito, recebemos, do Sindicato dos Servidores do Departamento de Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro, expediente no qual se relata
que, até o momento, sem embargo de todas as promessas, a Polícia Federal não recebeu os recursos
indispensáveis para o exercício de sua missão.
São cerca de sete milhões de reais, que foram
solenemente prometidos, mas que nunca chegaram
a seus destinatários.
Asseveram os representantes da aludida entidade sindical que, além da falta crônica de recursos,
o Governo acena com uma proposta de reestruturação na carreira de policial federal desagregadora,
que em nada irá contribuir para melhorar o caos em
que vivem os servidores respectivos.
Trata-se, consoante afirmam, de proposta arbitrária e antidemocrática, uma vez que não foi discutida com os interessados, contrariando os interesses
da sociedade, que espera uma Polícia Federal mais
eficiente e atuante.
Pelo que nos foi dado apurar, Sr. Presidente,
assiste integral razão aos funcionários do Departamento de Polícia Federal do Rio de Janeiro.
Por isso, desta tribuna, dirigiroos veemente
apelo ao Sr. Nelson Jobim, Ministro da Justiça, a fim
de que as verbas prometidas sejam liberadas, para
que a Polícia Federal participe ativamente da Operação Rio 11, e que a proposta de reestruturação na
carreira de policial federal seja reexaminada, democraticamente, em conjunto com os interessados.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. WELSON GASPARINI (PSDB - SP.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, o Programa Nacional do ÁIcool está em crise. Ele sofreu sabotagens e campanhas de desmoralização por parte de interessados
em segurar o seu desenvolvimento.
O físico e professor emérito da Universidade
Estadual de Campinas, Rogério César de Cerqueira
Leite, tem deroonstrado de maneira inequívoca o
quanto o álcool é importante no processo de desenvolvimento econômico e social de nosso País. Não
fosse o álcool anidro, adicionado à gasolina na base
de 20%, e a existência de 30% de carros a álcool
circulando, a cidade de São Paulo estaria nos dias
atuais vivendo um autêntico drama em termos de
meio ambiente. O mesmo professor provou de maneira objetiva que o álcool é competitivo com a gasolina dentro de uma análise global.
Mas um argumento a favor do álcool e que deveria sensibilizar o nosso Governo é o de que o programa é grande gerador de empregos. O álcool em-
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prega atualmente cerca de 700 mil trabalhadores,
contra o petróleo, que emprega 55 mil.
Saberoos que o problema número um do Brasil
e no mundo é o do emprego. Com a modernização
das empresas e a diminuição das atividades econômicas, cresce em todo o país o número de desempregados. Quando um operário ganha pouco, a situação é difícil, mas, quando desempregado e sem
ganhar nada, a situação fica sendo de desespero.
Cerca de 20% das usinas de álcool já fecharam. As
demais estão sem recursos para manutenção e desenvolvimento.
O Jornalista Moacyr Castro entrevistou sobre o
assunto o Prof. Romeu Corsini, da Escola de Engenharia da USP, em São Carlos. Ele conta a luta da
Universidade para patentear os motores movidos a
álcool pré-vaporizados no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Foram 12 anos para conseguir
uma patente de interesse nacional com uma tecnologia única no mundo! O Prof. Corsini apresentou durante o processo o dispositivo de partida a frio, com
álcool e sem necessidade de gasolina. O pedido de
patente do motor movido a álcool pré-vaporizado foi
feito em 1977. Somente em 1989, depois de muita
luta, o seu trabalho foi reconhecido.
É impressionante o seu relato das lutas pela
patente, as obstruções e as artimanhas de grupos ligados ao petróleo e que usaram de todas as armas
para impedir o desenvolvimento do programa brasileiro de álcool combustível.
Recentemente, governadores e representantes
de 19 estados norte-americanos estiveram no Brasil
em missão oficial e comercial, interessados no á1cool. Eles estão assustados, pois dentro de cinco
anos os Estados Unidos terão que importar petróleo;
bem antes do tempo estimado.
Como conseqüência, o preço do petróleo vai
subir muito. Por esse motivo, eles estão interessados na experiência brasileira no uso do álcool coroo
aditivo para a gasolina. O álcool é o melhor aditivo,
mas é também combustível bom.
Seria uma loucura o Governo continuar abandonando o programa do álcool; loucura no campo
econômico e técnico, e principalmente loucura no
campo social, pois estaria provocando desemprego
em massa na zona rural, criando e desenvolvendo
favelas nas cidades, com uma população entregue à
miséria e à fome.
Ainda é tempo para salvar um programa no
qual o próprio Governo investiu uma fortuna para
sua implantação e que agora sofre o risco de ser totalmente perdido.
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O SR. OSVALDO COELHO (Bloco/PFL - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, na visita que fez, na quintafeira 28 de setembro, a Petrolina, Pernambuco, e
Juazeiro, Bahia, o Ministro da Agricultura, José
Eduardo de Andrade Vieira, teve uma excelente
oportunidade de verificar, pessoalmente, o acerto da
decisão governamental de incentivar a agricultura intensiva no Brasil. Produzindo frutas, a região visitada pelo Ministro saiu de uma situação de pobreza
endêmica para outra completamente diferente. Hoje,
sua renda per capita gira em torno dos três mil dólares e a tendência é crescer ainda mais, pois o mercado internacional de trutas e hortaliças é francamente comprador.
O tempo de derrubar a mata, plantar sem tecnologia, esperar a chuva e colher apenas para comer já acabou. Em plena era da Terceira Revolução'
Industrial, a agricultura, é cada vez mais, uma cadeia produtiva sofisticada, dependente de investimento em profissionalização e em tecnologia. O sucesso das plantações de manga, limão, acerola, mamão papaia, melancia e uva, na região do vale do
São Francisco, resulta da consciência que os produtores de lá têm de que o plantio de frutas e hortaliças precisa ser feito em baixa escala, ao contrário
dos grãos, de larga escala, mas também exige muita
tecnologia.
Muito nos estimula a pregação modernizadora
do Ministro José Eduardo no Pólo de Irrigação de
Petrolina-Juazeiro, porque suas palavras caíram em
terra produtiva, capaz de render boas safras e, com
elas, divisas para o Brasil. A comitiva que acompanhou o Ministro, da qual tive a honra de fazer parte,
teve a oportunidade feliz de ver, in loco, a produção
de mangas, uvas e mamão papaia na Fazenda Nova
Fronteira Agrícola, que está conquistando consumidores em mercados sofisticados e exigentes nos Estados Unidos e na Comunidade Européia.
Todos os que acompanharam o Ministro na visita
puderam observar, na prática, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que a melhor forma de conquistar esses consumidores é investindo no binômio produtividade e
qualidade. A Fazenda Nova Fronteira não é apenas a
maior produtora de manga no Brasil. Ela é, principalmente, uma campeã de produtividade, ao atingir até 35
toneladas da saborosa fruta por hectare plantado. O
Projeto foi desenvolvido com tecnologia de irrigação de
Israel, cujo Governo também participa da instalação de
projetos de piscicultura na região.
A fruticultura é uma opção muito interessante
para muitas regiões brasileiras, mesmo tradicionais

Quarta-feira 18 01835

produtoras de grãos, pois permite a diversificação,
que é um excelente negócio. Basta ver que, hoje,
quem planta 20 hectares de uva na região de PetroIina e Juazeiro, fatura o equivalente a três mil hectares de soja.
Isso tudo deixou o Ministro da agricultura muito
entusiasmado, pois sua grande preocupação é a geração de empregos no campo, para dar condição de
vida mais decente ao trabalhador rural e evitar a
fuga para as cidades. Tive a oportunidade de repetir
que uma região que possui um rio São Francisco
não tem o direito de ser pobre, pela disponibilidade
de água e pelas boas condições do clima para projetos de irrigação. O Ministro José Eduardo deu-me
um argumento a mais, ao garantir o apoio do. Governo à agricultura intensiva, com tecnologia.
O Ministério, aliás, já vem atuando na área por
intermédio de seu braço forte da pesquisa. A Embrapa tem seu Centro de Pesquisas Agropecuárias do
Trópico Semi-Árido (CPATSA) funcionando em Petrolina, com quatro campos experimentais. A equipe,
de mais de 70 pesquisadores do Centro, age de forma integrada com outras instituições de pesquisa e
ensino, empresas de assistência técnica e extensão
rural, órgãos regionais de desenvolvimento, na linha
da parceria, pregada pelo Ministro José Eduardo. A
pesquisa interfere na melhor qualidade do produto e
também melhora os processos de embalagem e de
refrigeração das frutas.
A pesquisa é muito importante na atividade
agroindustrial e também na agricultura intensiva e
moderna, cujo modelo o governo Fernando Henrique
pretende implantar, mesmo enfrentando muitas vezes críticas e incompreensão. A pesquisa afeta, sobretudo, a produtividade, mas também a qualidade
dos produtos agrícolas. E o investimento nela logo
encontra retorno. Basta ver o exemplo do vale do
São Francisco, pois metade da produção de frutas
da região é exportada e continua a conquistar mercados. No dia da visita da comitiva do Ministro à região, por exemplo, a Fazenda Nova Fronteira estava
embarcando 35 toneladas de mangas para os Estados Unidos, via aérea. As empresas da região exportam, Sr. Presidente, Srs. Deputados, três milhões
de caixas de frutas por ano.
O empresário da região tem visão e bom nível.
Por isso mesmo, tenho muita fé de que muito ainda
há a avançar com a mão firme que nos garantiu o
Ministro José Eduardo. Evidentemente, o Ministro
sozinho pode ajudar muito, mas não resolve tudo.
Para dar soluções definitivas, ele precisa do apoio
do Congresso Nacional. Neste momento, em que
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estamos discutindo o Orçamento da União e o Plano
Plurianual de Investimentos para os próximos quatro
anos, as autoridades econômicas e nós, parlamentares, precisamos todos nos imbuir de sensibilidade
para investir na importância da produção agrícola
para o desenvolvimento econômico auto-sustentado
do Brasil.
A agricultura brasileira é uma prioridade do governo Fernando Henrique Cardoso. E também, conforme ficou provado no vale do São Francisco, um
bom negócio. Para criar empregos no campo, para
gerar divisas para o Brasil, vamos todos voltar nossos olhos para a fruticultura da região de Petrolina e
Juazeiro, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É uma
aposta no futuro. Uma aposta com garantia de retorno de quantidade e qualidade.
O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, queremos nesta data saudar e parabenizar todos os estudantes, professores, servidores, dirigentes e ex-alunos da Universidade Católica de
Goiás - UCG, pelos 36 anos de existência dedicados à educação superior no Brasil central.
A UCG foi idéia de D. Emanuel Gomes de Oliveira e concretizada pela determinação, ousadia e
espírito realizador de D. Fernando Gomes dos Santos, Primeiro Arcebispo de Goiânia.
Dom Fernando, paraibano que foi de Aracaju,
em 1957, para Goiânia, logo se estusiasmou pela
causa da educação, especialmente pela criação de
uma universidade no Centro-Oeste, dedicada a ser
um centro de ciência, de produção de conhecimentos, do desenvolvimento da cultura e de evangelização na linha da promoção humana integral.
Assim, surgia, no dia 17 de outubro de 1959,
por decreto do Presidente Juscelino Kubitschek de
Oliveira, a primeira universidade do Centro-Oeste
brasileiro, dirigida pelos reitores Pe. Nacca, Pe. Viveiros, Pe. Cistobal, Pe. Lima Vaz, Pe. Pereira, Professor Pedro Wilson, Prof. Dario Nunes, Prof. Ivo
Mauri e a atual reitora, Profª. Clélia Brandão.
Nestes 36 anos formaram-se na UCG milhares
de profissionais atuantes nas áreas de Enfermagem,
Filosofia, Letras, Pedagogia, Matemática, Física,
Geografia, História, Administração, Economia, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia, Biologia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Psicologia, Serviço
Social, Fonoaudiologia, Computação e Zootecnia,
ontem e hoje presentes na construção de uma 80ciedade nova no coração do Brasil.
São mais de mil professores e servidores e 12
mil alunos presentes nos campi da praça universitá-
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ria e da chácara S. José, desenvolvendo atividades
de ensino, pesquisa e extensão universitária com
qualidade e reconhecimento da comunidade goianalbrasileira. São programas que desenvolvem educação, investigação e ações culturais na linha do
compromisso cristão de realização do bem comum,
da ética e promoção responsável para com crianças
e adolescentes, direitos humanos, habitação popular, negro, mulher, alfabetização de adultos, saúde
popular, cultura popular, coral, assistência jurídica,
estágios, terceira idade, treinamentos, pós-graduação, meio ambiente, indigenismo, arqueologia, editoria, pastoral universitária, bolsas, bibliotecas, ginásio, casas de estudantes, centros de estudos, institutos, estações experimentais que dão assim, a verdadeira dimensão de uma universidade voltada para o
século XXI.
Conta ainda com entidade de professores, de
servidores e dos estudantes, que atuam com colaboração e independência, dentro do espírito democrático, plural e livre da Universidade Católica de Goiás.
Queremos, assim, saudar, na pessoa de D. Antonio Ribeiro de Oliveira, Arcebispo de Goiânia e
presidente da Sociedade Goiana de Cultura, entidade mantenedora da UCG, que tem como Chanceler
o Pe. José Pereira de Maria e reitora a Prof. Clélia
Brandão Alvarenga Craveiro os 36 anos de existência fecunda, profícua na luta por uma educação libertadora.
Saudamos também todos os colegas professores "ucegeanos"; saudamos os servidores e milhares de estudantes que a povoam com sua inteligência, dedicação, sonhos e ousadia própria dos jovens
dos campi da UCG, que lá estão preparando todos
para as tarefas de cidadania, competência, qualidade e real prestação de serviços à comunidade nos
mais variados campos de ciência e do saber, em
face das exigências da sociedade brasileira.
Como professor desde 1968 e reitor de 85/88 agora licenciado para o exercício do mandato de Deputado Federal pelo PT de Goiás - reafirmamos
nossa fé e esperança nos destinos dessa querida
Universidade Católica de Goiás, como centro de
educação e de cultura.
Oxalá a UCG, com seus dirigentes, profes8Ores, servidores, estudantes, ex-alunos e comunidade, possa cada vez mais contribuir para o progresso
social e com os 150 milhões de brasileiros, especialmente os excluídos e marginalizados, crianças, adolescentes, mulheres, negros e índios.
Salve a UCG dos pioneiros e dos que estão
hoje trabalhando pelo desenvolvimento do Brasil e
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de Goiás, na busca de uma nova sociedade, justa e
fraterna, urgentemente, através de uma educação libertadora de todos os homens e mulheres, sempre.
O SR. ÁLVARO VALLE (Bloco/PL-RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados:
"Não podemos 'juridicizar' a política. O
Congresso decide politicamente, o STF julga
as questões constitucionais."
Vice-Presidente Marco Maciel in O
Globo, 14-10-95.
É inacreditável que num Brasil moderno e civilizado haja aqueles que esperam que prospere a Lei
nº- 9.100, de 1995, aprovada por esta Casa e sancionada pelo Vice-Presidente da República em um triste momento da vida pública brasileira.
t\~esta Casa e no Senado, houve um festival de
equívocos que não enobrece a nenhum de nós. Começamos por entregar a relataria do Projeto, que
trata de assuntos eminentemente jurídico, a um Deputado honrado, mas que entende de Direito tanto
quanto entendo de Geologia. Não estou pretendendo um Parlamento de juristas, mas a democracia
não é inimiga do saber. Ao contrário: deve fazer dele
seu parceiro. Não foi o caso. Uso da força, prazos
apertados, matreirice à solta, boa fé de muitos, inclusive minha, tudo se somou para que este Congresso
aprovasse um projeto que envergonha os que têm
um mínimo de sensibilidade jurídica.
Para tranqüilizar os que viam as tolices aprovadas no açodamento dos prazos, os responsáveis por
essa tramitação lamentável, os líderes, garantiam o
veto parcial do Presidente da República. Temente
de perder prazos, esta Casa aprovou o projeto redigido por um relator descompromissado com nossa
cultura jurídica.
Os discursos que fazemos, ficam nos Anais
desta Casa, e as minhas palavras poderão amanhã
ser lidas por alguém que estranhe que legislativos
aprovem o que sabem errado, na confiança do veto.
Às vezes, o Legislativo, em qualquer parte do mundo, é obrigado a tais acertos políticos, garantidos
pelo uso e pela ética que deve presidir os entendimentos desta natureza.
Já vi muitas vezes isso acontecer neste Congresso. Mas nunca vi o Executivo descumprir a palavra empenhada. Foi a primeira vez.
O Vice-Presidente da República não vetou as
violências do projeto, como havia sido acordado com
o Governo. Foi um triste momento da história política
brasileira, sobre o qual prefiro não estender comentários para não afastar-me do tema principal. Terei

Quarta-feira 18 01837

outras oportunidades para relembrar esse comportamento.
Mas não posso deixar de registrar as estranhas
palavras do Vice-Presidente, que uso como epígrafe
desse discurso. Esse Governo acha que só o Judiciário tem o dever de zelar pelo Direito e pela Constituição. Ao Executivo, não cabem essas preocupações que acha menores. As palavras do Vice-Presidente valem por dez conferências contra o controle
externo do Judiciário. Imaginem o que seria de nós
com um Judiciário dependente de governos que têm
esta visão de suas obrigações em relação ao direito
alheio.
Com nossos argumentos fortalecidos por declarações, ou confissões, tão lamentáveis, analisemos a Lei que agora vai ser julgada pelo Supremo
Tribunal Federal. Tomou-se fácil entender por que
essa estultícia foi sancionada.
Ela tenta eternizar alguns partidos no poder, à
moda mexicana, mas com maior ousadia do que lá:
aqui, como se fôssemos uma terra de incultos ou
de bárbaros, querem que a lei retroaja in malan

partem.
No México, tentou-se, durante muito tempo, a
ditadura das futuras maiorias consagradas nas urnas, modelo iníquo que agora se está esfacelando.
Aqui, ousaram muito mais: querem essa ditadura
exercida por partidos que foram majoritários em eleições pretéritas. Ou seja, os que são democraticamente majoritários, querem tomar-se ditadores.
O Governo revela a sua filosofia política. Ela
revela-se na lei que analisamos e em outras.
Ninguém de bom senso teria a coragem, por
exemplo, de considerar justas e democráticas, eleições proporcionais em que os partidos elegem Parlamentar de acordo com os votos obtidos pelo total
da legenda, se uma dessas legendas pode apresentar duas vezes mais candidatos que outra. Deve-se
ainda levar em conta que o partido beneficiado teria
certamente maiores facilidades para reunir os melhores candidatos que, justamente, não gostariam de
aumentar os seus riscos. Será que alguém acha que
juízes irão pactuar com esse tipo de eleição fraudulenta?
Com cinismo, dizem que só esmagarão as minorias que continuarem minorias amanhã. Como se
os juízes fossem tolos e aceitassem a iniqüidade
desde que futura. Imaginem que os que têm consciência jurídica, são enganados por fraudes e rabulices tão primárias. Dizem que os partidos esmagados só o serão se não tiverem tantos Deputados em
uma data por vir. Pensam assim fugir da inconstitu-
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cionalidade e esconder a injustiça. Nos seus laboratórios da ignorância devem ter-se esfregado as
mãos, crendo ter descoberto a pólvora. Juram que
não legislaram retroativamente porque o partido que
elegeu dez Deputados pode amanhã, sem eleições,
ter cem, ou vice e versa.
Não percebem que, com essa tolice, apenas
estimularam a traição e a infidelidade partidárias.
Envergonhariam o Direito brasileiro com o estímulo
à perfídia, tornando-a qualidade premiada. Em nosso País os partidos elegem bancadas e as cadeiras
são distribuídas aos melhores colocados de cada legenda. O edifício do Direito Eleitoral brasileiro assenta-se sobre legendas, dimensionadas pelo povo
em cada eleição, e 'não sobre os trânsfugas e os bajuladores do poder.
Durante o período eleitoral alguns partidos têm
mais tempo que outros. Mas a lei que determinou
essa divisão é anterior às eleições usadas para estabelecer o divisor. Ela não é então precedente para
justificar o barbarismo que pretendem agora.
Alguns arrivistas na ciência jurídica andaram
dizendo que "não existem direitos políticos adquiridos". Outra vez, só a desculpa da ignorância pode
perdoá-los. Sem saber, estão repetindo, ipsis verbis a melhor doutrina nazista. Hitler estruturou o seu
Terceiro Reich, usando precisamente essa frase.
Agora estão-na também repetindo para tentar retirar
dos funcionários públicos direitos adquiridos. Começa-se assim a ampliar o conceito de direito político e
aí nós vemos os riscos a que ficamos sujeitos. Os
juristas do poder passam a considerar que podem
ser retroativas todas as leis que lhes facilitam atingir
os seus desígnios. Bastaria rotular de políticos os direitos que quisessem violar. Desde o famoso discurso de Rui, na Haia, contra a prepotência de De Martens, sabemos como são tênues as fronteiras entre
a Política e o Direito.
Existe um Direito e existe uma Ciência Jurídica, exatamente para submeter esses selvagens aos
quais ainda não chegou nem a civilização de .Roma.
A Justiça de sociedades civilizadas desempenha o grande papel de conter os que dispõem da
força. Ela, a Justiça, não é escrava das maiorias.
Ao contrário, como lembrava Ihering em suas obras
e suas frases conhecidas, é protetora das minorias;
não permite que a espada e a lei se conluiam para a
iniqüidade.
Aos responsáveis pela Lei nº- 9.100 podemos dizer que temos, nesse País, juízes mais I~idos e mais
seremos do que eles. Juízes que sabem desempenhar
o seu papel com retidão e com serenidade.
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Imaginar que um partido possa apresentar
duas vezes mais candidatos do que outro, quando o
número de cadeiras é dividido de acordo com os votos da legenda; supor que as eleições de ontem,
realizadas sob o império de uma lei, possam servir
de desculpa para caçar direitos negados em uma lei
futura; imaginar tudo isso, seria descrer do Brasil civilizado. O regime de 1964 nunca ousou tanto nas
leis casuísticas que fez o Congresso aprovar. Quando pretendia o que sabia ser uma iniqüidade, usava
os atos institucionais e não pedia a cumplicidade
que envergonharia a Justiça e a consciência jurídica.
Usava simplesmente a força de que dispunha, e
hoje o Estado de direito está ressarcindo, em tantos
casos, os que perderam a proteção da lei.
Mas os que se fingiam ontem democratas querem agora o arbítrio. São simplórios que querem dar
golpes de força sem ter força. Com artimanhas ginasianas e truques de neófitos pensam estar legislando
para um país menos civilizado que o nosso. Querem
abusar da força, sem a coragem de usar a espada.
Graças a Deus, Sr. Presidente, o Brasil já cresceu demais para isso.
O SR. ARTHUR VIRGfLIO (PSDB - AM. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, as pequenas e micro empresas
constituem a espinha dorsal da economia brasileira.
São 4 milhões de estabelecimentos industriais,
comerciais e de prestação de serviços, representando 48% da produção nacional, 60% da oferta
de empregos, 42% dos salários pagos e 21 % do
Produto Intemo Bruto.
Por esses dados, é fácil constatar-se a importância, para o País, dessas empresas que devem
ser fortalecidas e estimuladas.
Pois bem, Sr. Presidente, eis aí exatamente a
função do Sebrae - Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas - criado por força da
Lei nº- 8.029, de 12 de abril de 1990.
Essa entidade tem por objetivo a modernização
da gestão empresarial das micro e pequenas empresas, fomentando sua capacitação tecnológica, incrementando sua competitividade.
Para atendimento dessas e de outras finalidades, o Sebrae promove treinamento dirigido: fornece
informações, proporciona consultoria especializada,
organiza missões comerciais, incentiva a criação de
centros empresariais e minidistritos industriais, elabora projetos de viabilidade econômica, promove
joint ventures, faz difusão de mercado e de oportunidades de novos negócios, além de se ocupar de
várias outras atividades.
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Somente em 1994, Sr. Presidente, o Sebrae
atendeu quase 2 milhões de pequenas e micro empresas. Realizou 24.695 cursos, seminários e palestras; treinou e capacitou 814.401 pessoas e ministrou 348.912 horas/aula; atendeu, em seus balcões,
que são cerca de 410, a 3.377.282 interessados em
informações sobre as micro e pequenas empresas.
A existência e a atuação do Sebrae, portanto,
são da maior importância para a economia nacional,
que investe, também, no programa Comunidade Solidária, na agricultura e no turismo.
O Sebrae, destarte, entidade composta por
representantes da iniciativa privada e também do
Governo, numa saudável parceria que visa a estimular e promover as micro e pequenas empresas, merece meu integral apoio, sobretudo agora, quando o
Congresso Nacional se dispõe a descentralizar parte
dos seus recursos, fortalecendo as seccionais e deixando à sede central a função coordenadora que a
lógica a ela diz caber.
Era o que tinha a dizer.
e SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Passa-se ao

v-

GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Jaime Martins

e SR. JAIME MARTINS (Bloco/PFL - MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna
para tratar de tema do mais relevante interesse no
atual momento político-institucional por que passa o
País.
Quero referir-me à reforma do Poder Judiciário,
que vem merecendo inúmeros debates nesta Casa,
e que interessa a todos e a cada um dos cidadãos.
Preliminarmente, cumpre-me dizer que sou daquelas pessoas que acreditam na Justiça como a
guardiã dos direitos e garantias fundamentais. A
prestação jurisdicional eficiente, célere e ampla é,
sem dúvida, uma das pedras angulares do Estado
Democrático de Direito, a que todos aspiramos.
Terceiro dos poderes da doutrina da "separação
dos poderes", esboçada por Aristóteles, desenvolvida
por John Locke e aperfeiçoada por Montesquieu, a
função do Judiciário é imprescindível para o exercício
da cidadania e a estabilidade das instituições.
Não basta que o Legislativo faça as leis e o
Executivo as promulgue. É preciso que o Judiciário
assegure a sua efetiva aplicação no caso concreto.
A norma de direito só ganha corpo e produz eficácia
quando aplicada. É através das decisões pretorianas
que o direito se torna definitivo.
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Entretanto, nos últimos anos, assistimos, no
Brasil, ao descrédito da população no Poder Judiciário. Atrevo-me a afirmar que, nos dias de hoje, em
vista dos graves vícios atribuídos aos serviços judiciários, não há Justiça em nosso País.
O eminente Ministro Sepúlveda Pertence, ao
tomar posse como Presidente de nossa Corte Suprema, admitiu a existência de tais vícios, que, segundo S. Exª., "vão da indigência e da má distribuição dos recursos humanos e materiais disponíveis à crescente lentidão das decisões, que se somam à carestia do processo e ao absolutismo das
formas processuais, tudo a concorrer afinal, decisivamente, para a ineficiência e o resultado freqüentemente iníquo e socialmente discriminatório da ação
da Justiça no Brasil" (in ''Tribuna do Direito", nº- 26,
junho de 1995).
Essa Justiça morosa, ineficiente, obsoleta e
discriminatória precisa ser mudada. É o que deseja
a sociedade brasileira. E podemos ver, com nitidez,
o caráter urgente e profundo desse anseio.
A reforma do Judiciário é, pois, uma questão
que a todos diz respeito. Sem um funcionamento
adequado da organização judiciária, o País caminhará para a desordem e o caos.
Os primeiros passos já foram dados nesse
sentido. Refiro-me a algumas proposições em discussão nesta Casa e a alguns diplomas já transformados em normas de direito positivo.
No primeiro caso, citem-se as Propostas de
Emenda à Constituição nQ. 96, de 1992, e nº- 112,
de 1995. No segundo caso, mencionem-se as Leis
nQ.s 8.950, 8.951 e 8.953, de 1994, e a Lei nQ.
9.099, de 1995.
A proposta de Emenda à Constituição nº- 96, de
1992, da lavra do ilustre Deputado Hélio Bicudo, introduz modificações na estrutura do Poder Judiciário, merecendo referência a aquisição da vitaliciedade pelo juiz, o recrutamento dos ministros dos Tribunais Superiores, o controle da atividade dos magistrados, a supressão da Justiça Militar, a reformulação da Justiça do Trabalho, com a abolição da figura
do juiz classista, e a extinção da Justiça Federal de
primeiro grau.
A proposta de Emenda à Constituição nº- 112,
de 1995, de autoria do nobre Deputado José Genoíno, institui o sistema de controle do Poder Judiciário,
integrado pelo Conselho Federal de Justiça, pelos
Conselhos Estaduais de Justiça e pelo Conselho
Distrital de Justiça, com a atribuição de exercer a
fiscalização externa de suas atividades, vedada a interferência no mérito de seus julgamentos.
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A instituição do controle externo da magistratura é questão polêmica. Mas, no atual contexto, é
providência inafastável, porquanto, na forma em que
foram estruturados pela Constituição de 1988, os órgãos judiciais não se submetem a controle externo
algum. Não é exagero afirmar que, dentre os Poderes da República, só o Judiciário mantém-se olímpico, infenso a qualquer fiscalização.
Dizer que a função do magistrado dispensa a
existência de controle, nas esferas administrativas
e disciplinar, para a aplicação da lei no caso concreto, constitui lógica sofista. Os agentes políticos
em geral se encontram sob a égide da lei, o que
não impede de, por vezes, ocorrer seu descumprimento. Se o administrador, que a executa, pode
desrespeitá-Ia, se o legislador, que a elabora,
pode violá-Ia, o magistrado, que a aplica, poderá
também afrontá-Ia.
Ouço com prazer o nobre Deputado José Genoíno.
O Sr. José Genofno - Nobre Deputado Jaime
Martins, agradeço a V. Exª- pela oportunidade do
aparte e parabenizo-o pela importância e pelo conteúdo do discurso em que aborda um tema essencial
para a funcionalidade do sistema democrático. A
medida que se refere à necessidade de estabelecermos mecanismos de relação entre os três Poderes
com algum tipo de fiscalização, considero importante
o discurso de V. Exª-. No âmbito do Judiciário, temos
de distinguir a atividade jurisdicional, a atividade que
deve ser livre, independente e autônorna do Governo. O aparelho governamental, a administração, o
Orçamento, as prioridades, a construção de prédios,
tudo isso é sustentado pelo cidadão mediante o pagamente de impostos, sobre eles é preciso haver
mecanismos de fiscalização e controle. Esse é o
. sentido da mi?ha emenda. Agrad~-Ihe mais uma
vez a opo~umdade do ap~rte ao diSCurso de V. ~xªe parabemzo-o pela atualidade do seu pronunClamento.
O SR. JAIME MARTINS - Agradeço a V. Exª-,
?obre D?putado,. o aparte bastant~ esclarecet!0r que
J1~~ra ainda mais nosso pronunCiamento, p~IS sem
dUVida alguma, vem ao encontro do que estamos
pensando.. .
Prossigo, Sr. Presidente.
Em todos os casos, cumpre.. pois, a existência
do controle externo, fora do âmbl~o. do Poder a que
p~rt~nce o transgressor, para cornglr a conduta permiSSiva.
Aqueles que temem instituir o controle externo
com medo de enfraquecer o Judiciário e deixá-lo
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numa situação vulnerável, cometem um grande
equívoco.
Não se pretende submeter as decisões judiciais ao crivo de outro órgão, senão ao próprio Judiciário. O que se propugna é o controle de suas atividades externas. Isso implica preservar a independência dos magistrados e a autonomia constitucionalmente assegurada ao Poder togado.
As Propostas de Emenda à Constituição nºs
96, de 1992, e 112, de 1995, se encontram, agora,
na fase de apreciação do mérito por duas Comissões Especiais.
Por sua vez, as Leis nºs 8.950, 8.951, 8.952 e
8.953, publicadas em 14 de dezembro de 1994, introduziram profundas reformas na legislação processual pátria. Com exceção da segunda, que entrou
em vigor na data de sua publicação, as demais tiveram vigência a partir de 12 de fevereiro deste ano. A
Lei nQ 8.950 altera dispositivos do Código de Processo Civil relativos a recursos; a Lei nº- 8.951 trata das
ações de consignação em pagamento e de usucapião; a Lei nQ 8.952 modifica disposições concernentes aos processos de conhecimento e cautelar; e a
Lei nQ 8.953 altera normas referentes aos processos
de execução.
Ditas leis, se bem aplicadas, darão, sem dúvida, novo perfil à prestação jurisdicional no Brasil.
Ainda com vistas à redução da morosidade da
Justiça, foi promulgada em 27 de setembro último, a
Lei nQ 9.099, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Tais órgãos têrn a atribuição
de conciliar, julgar e executar as causas cíveis de
menor complexidade e as infrações penais de menor
potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral
e sumaríssimo.
A disciplina dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais constitui grande avanço na remodelação
em profundidade dos ritos judiciais. Representa a
efetivação de uma das alternativas mais alvissareiras da Constituição de 1988 ao congestionamento,
ao custo e a lentidão dos procedimentos ordinários.
A idéia-chave dos Juizados Especiais Cíveis e
Criminais é facilitar e acelerar a prestação jurisdicional,
através dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, principalmente, a conciliação ou a transação.
srªs e Srs. Deputados, a Justiça brasileira, dizíamos, precisa ser reformada, sob pena de corrermos o risco de vê-Ia cada vez mais distante do povo,
desfalcada de legitimidade.
Com propriedade, diz Lédio Rosa de Andrade,
que "como resultado do caos, temos uma Justiça ler-
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da, fraca, injusta, sonegadora dos direitos dos cidadãos. Vê-se a burocracia judicial consolidando a miséria na sociedade. Mas a vulgarização dos procedimentos nos faz aceitá-los, suportá-los e até aplicálos, mesmo sendo injustos e cruéis. Acostuma-se
com as injustiças, pois de tanto vê-Ias e de conviver
com elas, não mais nos revoltam, acabam trivializando-se. A morosidade e a ineficiência do Judiciário já
foram absorvidas até mesmo pela população, e sequer causam mal-estar".
A falta de credibilidade e de confiança dos jurisdicionados reside também na quantidade de recursos e no apego de nossos magistrados aos velhos chavões legalistas. Ora, vivemos a era pós-moderna, marcada pela solução rápida dos litígios, enquanto a Justiça brasileira está obsoleta, subjugada
aos processos formais e penosos, que simplesmente se transformam em verdadeiras "novelas" nasquais o desfecho é sempre tardio, em flagrante prejuízo não só das partes, mas do conjunto da sociedade. A eternidade do conflito é ainda a tônica da
velha e enferrujada máquina judiciária brasileira.
A demora nos julgamentos conduz a que culpados permaneçam por longo período sem condenação, estimulando a impunidade.
De um lado, não se pode conceber que uma
causa decidida pelo Supremo Tribunal Federal, que
dá sempre a última palavra em matéria contenciosa,
receba decisões distintas em causas análogas nas
instâncias inferiores, obrigando o vencido a interpor
demorados e sucessivos recursos, para, após vários
anos, chegar ao Pretória Excelso, a fim de, finalmente, conseguir a reforma do julgado.
Ledo engano pensar que o efeito vinculante da
decisão do Supremo Tribunal Federal fossiliza a jurisprudência e reduz a liberdade do Juiz. Ao revés,
uniformiza as decisões prolatada'3, sem prejuízo da independência dos órgãos jurisdicionais, a par de imprimir praticidade e celeridade na solução dos litígios.
De outro lado, não se pode conceber que o
Brasil não tenha ainda adotado formas extrajudiciais
de solução de conflitos, como alternativa para desafogar o Judiciário.
Ao contrário do que se supõe em geral, grande
parte dos litígios, nos países desenvolvidos, é, atualmente, resolvida através do entendimento direto entre os interessados, ou através de vários modos e tipos de composição, que envolvem a mediação e arbitragem.
A reforma do Judiciário haverá de contemplar
também a adoção dessas medidas. E com elas todos ganharão. Os juízes pelo descongestionamento
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dos feitos. As partes pela rapidez e eficiência na solução das divergências. A sociedade pela redução
dos custos dos conflitos. Seremos todos, assim,
agentes de uma nova, era.
Não obstante os problema'3 e a'3 mazelas apontados, é forçoso reconhecer que o Judiciário bra'3i1eiro
abriga, conquanto timidamente, magistrados que, ao
invés de administrar os conflitos segundo os dogma'3
tradicionais, dirimern-nos através das forma'3 a1tematiVa'3, como a mediação e a conciliação, aplicando os
princípios da boa fé e da eqüidade, sem comprometer
a segurança jurídica e a paz social.
srªs e Srs. Deputados, não se pode perder de
vista a vinculação entre a reforma judiciária e o sistema de seleção de juízes. Não é possível manter o
modelo atual, eminentemente empirista, em que mal
se aferem o conhecimento intelectual, o caráter, a
conduta e a vocação dos candidatos. É preciso reformulá-lo, alcançando-se métodos e procedimentos
científicos no recrutamento dos magistrados.
O Judiciário que a sociedade almeja deve ser
aquele que desenvolva mecanismos capazes de irnpedir que candidatos mal preparados, sem caráter e
não-vocacionados, cuja conduta seja incompatível
com a atividade judicante, venham a compor os quadros da magistratura.
Desta magistratura ineficiente, operacional, a
lentidão processual, a ausência de comunicação
com a sociedade civil, a falta de transparência nas
decisões, a quantidade excessiva de recursos, o
apego a velhas e arcaicas estruturas legalistas e a
pretensa isenção dos juízes, é muito sério para ficar
restrito aos magistrados, promotores, advogados e
Parlamentares. Impõe-se que a discussão da matêria se faça com a participação de todos os cidadãos,
de forma clara, razoável e isenta, tanto quanto possível, de paixão e emocionalismo, e que as decisões
tomadas o sejam de modo refletido e baseados em
fatos, não em opiniões e condutas desarrazoadas e
insensatas.
Aos poucos, a idéia de reformar o Judiciário
passa a integrar a pauta dos grandes temas nacionais. A cada dia, nas comunidades organizadas, nas
~ssociações de classe, nos sindicatos e nos movimentos pop~lares, a.busca da justiça .es!á a exigir a
atuação rápida e efiCiente dos órgãos Judicantes.
A crise do Judiciário, conquanto seja parte da
crise do Estado brasileiro, é, também, uma crise específica, precisamente por sua incapacidade de corresponder às demandas e aos anseios populares.
Não é raro os magistrados se fecharem em irnpenetráveis conselhos corporativos, não dando a mí-
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nima atenção aos reclamos e anseios dos jurisdicionados, em flagrante desrespeito à opinião pública. E
é justamente esse comportamento que os isola da
sociedade.
Como magistralmente observa Carreira Alvim,
"de nada adiantarão as reformas, se as consciências
judicantes não estiverem dispostas a recepcioná-Ias
e atuá-Ias, pondo-se no contexto de uma Justiça dinâmica, compatível com os mais modernos métodos
de prestação jurisdicional" (in "Código de Processo
Civil Reformado", p. 10).
.
Pois bem. Está em nossas mãos, cabe a nós,
Parlamentares, magistrados, promotores, procuradores, defensores públicos, advogados e cidadãos em
geral, a responsabilidade de mudarmos de uma vez
por todas as imagem da Justiça brasileira.
Mas, dizíamos, precisamos estar atentos aos
riscos das decisões irrefletidas e precipitadas. Devemos arrostar os desafios que nos apresentam sem
preconceitos, posturas preestabelecidas, ressentimentos e rancores de qualquer espécie. Só o caminho do entendimento preserva a democracia, quando grandes questões estão em debate.
Em homenagem aos valores hoje tão fundamentais em nossa sociedade como celeridade eficiência, qualidade, diálogo, igualdade, legalidade,
eqüidade e justiça, conclamo todos os meus ilustres
pares nesta Casa, os operadores do Direito e os jurisdicionados em geral para a realização da grande
tarefa que a realidade nos impõe: a de reformar o
Judiciário brasileiro, aperfeiçoá-lo, modernizá-lo, democratizá-lo, para que cumpra a contento a sua missão constitucional.
O futuro da instituição judiciária está a exigir a
participação de todos. Sejamos fortes para responder com disposição e coragem aos desafios do momento.
Era o que tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Jaime Martins, o Sr. Wilson Campos, 1Q Secretário
deixa a cadeira da presidtmcia, que é ocupada pelo Sr. Adylson Motta, § 2.P- do art. 18
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Darcísio Perondi.
Sr. Exª dispõe de 25 minutos, nos termos regimentais.
O SR. DARClslO PERONDI (PMDB - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, a análise conjuntural da área
de saúde no Brasil nos mostra um momento delicado e crucial. A imagem zoobíblica nunca esteve tão
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patente: os lobos vestem pele de cordeiro. Falam
manso como cordeiros. Pe~uram suas ótimas intenções protetoras e salvadoras. Mas, no fundo, lá dentro de si mesmos, os lobões vorazes e esfomeados
riem da ingenuidade, dita colegial, daqueles que defendem o direito universal à saúde.
O fundo argumentativo de tantos quantos se
colocam como sal\Cadores da Pátria se baseia no
sistema: a partir de premissas corretas tiram conclusões e fazem ilações absolutamente falsas, tendenciosas. Filósofos gregos e romanos remexem-se em
suas tumbas; é bem verdade que exceto os sofistas,
que viviam da idéia geniosa de criar sofismas!
Os sofismas podem se resumir num grande sofisma mãe: "como foi notado, saiu na imprensa, que
o cidadão (SUS) está apresentando algumas marcas
e lesões na pele, vamos eliminá-lo de uma vez por
todas".
Mas é importante esclarecer que as dimensões
do Sistema Único de Saúde são desconhecidas da
maioria de seus críticos. O SUS Brasil envolve,
aproximadamente, hoje, um total de 6 mil hospitais,
500 mil leitos, 35 mil ambulatórios e unidades de
diagnóstico e de terapia e mais de 60 mil profissionais; mais de um milhão de atendentes de enfermagem, auxiliares de enfermagem, copeiras, etc.
A lei diz que a Saúde, Previdência e Assistência Social serão financiados por orçamentos fiscais
de cada uma das esferas do Governo; e por recursos das contribuições de empregados e empregadores sobre a folha: do faturamento, através da Cofins
e do lucro das pessoas jurídicas. Para a Saúde deverá ficar um mínimo de 30% do Orçamento da Seguridade Social, sendo pelo menos 25% da contribuição de empregados e empregadores sobre a folha, o que nunca foi cumprido. Isto é que vem causando a falta crônica de recursos.
A situação em que se encontra o sistema de
saúde no Brasil é deplorável: serviços públicos de
saúde insuficientes e às vezes ineficientes; hospitais contratados e Santas Casas conveniadas,
condenados à insolvência ou diminuição dos serviços por pagamento injusto em preços e prazos;
equipamentos obsoletos sem manutenção, desativados; medicamentos inexistentes ou inacessíveis; profissionais desassistidos em salários e
condições de trabalho e por vezes despreparados
técnica e humanamente e descompromissados
com a sociedade.
A conseqüência disto é evidente: ainda que fazendo 100 milhões de atendimentos/mês, entre consultas, terapias, exames e' internações, estes atendi-
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mentos são insuficientes para a população brasileira, em alguns lugares mais que em outras.
A causa principal disto é o baixo investimento
seguido na área social e de saúde. Reduziram-se os
recursos federais à metade nos últimos oito anos.
Somando todo o dinheiro público, mal chega a 80
dólares por habitante, quando se sabe que é impossível assistir no essencial as pessoas sem no mínimo 250 dólarec; por habitante/ano.
De quem é a culpa por tamanha irresponsabilidade? O que pretendem 00 tirar, dos já excluídos, o
~ a um de seus direitos fundamentais: A Saúde?
Estará o Govemo, através de uma diretriz cumprida por SLm autoridades econôm~, imaginando que o
Sistema Única de Saúde seja urna questão similar ou
parecida com o programa emergencial da Comunidade
Solidária? Confunde-se urna ação, dita de benevolência
do Govemo, com o preceito constitucional de que saúde
é direito de todos e dever do Estado?
Estará o Govemo cumprindo preceitos ditados
pela ordem mundial neoliberal - cartilha assinada por
ele -, defendendo que a saúde saia dos direitos sociais constitucionais e vire uma mercadoria, a mais da
economia de mercado, à venda nas prateleiras?
Estará o Govemo cego, surdo e impassível diante da realidade mostrada, em que nem os próprios pIanos de saúde não conseguem mais expandir sua clientela, pois já atingiram a todos quanto podiam arcar
com recursos próprios de um plano, só forçando agora
que o SUS constitucional se afunde de vez e os planos
tenham o alento de começar a ser financiados, em
todo ou em parte, pelo dinheiro pública?
Estará o Governo por trás desta campanha orquestrada de desmoralização dos grandes serviços
prestados até hoje pelo SUS, reduzindo toda sua atividade a uma questão de fraude e corrupção? Apraveitando-se do sofisma, a que pode levar a falsa noção de grandeza numérica? No SUS, para haver 1%
de fraude, teriam a cada mês que ser detectados 1
milhão de procedimentos fraudados. A simples denúncia de alguns absurdos ocorridos, vez por outra
por dolo ou por erros administrativos (e pode haver
dois lados, como, por exemplo, quando os computadores, antes da Dataprev e hoje na Datasus, fazem
glosas indevidas), não pode caracterizar o Sistema
todo como uma fraude.

Hoje temos, como nunca, um Ministro da Saúde que é uma verdadeira "vassoura" dentro do Ministério, enfrentando todos os ralos e tantas fraudes,
como nunca houve. O Ministro Adib Jatene assim
está fazendo.
Quem são os possíveis interessados na falência do SUS, tirando este direito constitucional, líquido e certo da população, levando à criação de um
novo grupo de excluídos? Serão estes, os que citamos, autoridades econômicas mundiais que exigem
dos países pobres que gastem menos com o social
e paguem seus débitos? São os banqueiras nacionais, economocratas nacionais, defensores do Iiberalismo e a serviço ou financiados pelos que ganharão dinheiro com o fim do SUS? Donos de planos de
saúde e seguros, ávidos por mais um mercado cativo, que seria agora financiado por um dinheiro a
mais, a fatia do dinheiro público do SUS (falido por
eles próprios)? Os adeptos do liberalismo, que
acham que saúde pode estar como artigo de mercado e deixar que as próprias pessoas façam sua livre
escolha? Autoridades mundiais responsáveis pela
economia? Os defensores da antiga assistência à
saúde só para previdenciários e que hoje querem
ressuscitar o extinto INAMPS? Os defensores do
sistema d~ controle federal, com uma milícia de auditares em cargos comissionais, os mesmos que
sempre estiveram aí e nunca foram capazes de contralar a corrupção? .Algum candid~!o a Min!stra, h~
décadas, à~ .escondldas, desestablhzando slstematicamente MInistras?
O momento nunca foi tão grave. A sociedade
vai engolir mais esta? Vai deixar que acabe simplesmente o que ainda temos de di!eito à saúde? Vamos
nós, os Parlamen~res, nos deixar levar ~ cair na argumenta~o falaclos~ do desconheclmen!o dos
grande~ numeras, acett~ndo. que a fra~de ~eJa mesmo, maior que todo o dlnhelra que vai hOJe para a
Saúde? Esquece":l-se que ~ão apenas 50 dólares
de recursos federaiS por habitante?
Ninguém consegue fazer o que faz o SUS, ainda que com a soma de esforços de Estados e principalmente dos Municípios, que, arrecadando menos
da metade do que arrecadam os Estados, vêm colocanela, há anos, mais recursos que todos os Estados
somados.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, denunciar repetidamente as mesmas fraudes dos últimos
10 anos é a tática de desgaste utilizada pelas várias
facções às quais interessa destruir o Sistema Único
de Saúde. Ninguém resiste mais a tanta falta de
imaginação.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Parlamentares, somos representantes dos cidadãos brasileiros; que o
engodo não seja absorvido por nós. Não deixemos
que o Sistema Único de Saúde desapareça.
As vilas, os operários e os homens do campo
vão nos cobrar, enquanto formos Deputados, se dei-
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xarmos desaparecer o SUS. Que mais essa exclusão não seja praticada. Que não nos esqueçamos
dos mais diferentes profissionais da Saúde, honestos trabalhadores, repito, atendentes, auxiliares de
enfermagem, copeiros, funcionários administrativos
e também os profissionais de curso superior, que
continuam fazendo um trabalho humanitário a preço
vil e não podem ser tomados como fraudadores, jogados na vala comum.
Existem 3 milhões de mulheres dando à luz
seus filhos em segurança nos serviços próprios e
contratados pelo SUS; milhares de doentes de malária, pneumonia, diarréia ou vítimas dos mais diversos acidentes que só se salvaram graças ao SUS.
Ouço, com prázer, o nobre Deputado Alexandre Cardoso.
O Sr. Alexandre Cardoso - Deputado, quero
registrar o fato de que existe uma peça histórica
nesta Casa, este ano, que é o substitutivo proposto
por V. Exª sobre o financiamento da Saúde. É fundamental a aprovação desse substitutivo na Comissão
Especial, para que possamos continuar na luta que
está sendo delineada nesta tribuna. Não poderia deixar de registrar a minha honra de ombrear com V.
ExªS e considerar histórico o seu substitutivo na Comissão Especial, o qual poderá fortalecer esse grande projeto que é o Sistema Único de Saúde.
O SR. DARCislO PERONDI - Obrigado a V.
Exª

srªs e Srs. Deputados, isto vai ser esquecido e
coberto pela cortina de fumaça da fraude, que, no
setor saúde, alcança 5% (comprovado pelas inúmeras e variadas auditorias), enquanto o Governo,
como um todo, tem um índice médio de fraudes de
30%, Previdência, Receita, Transportes, bancos oficiais, etc?
A saída, conhecida por princípio internacional,
para a melhor eficiência e controle de todo tipo de
corrupção, continua sendo:
A descentralização gerencial com maior eficiência e controle institucional e social e o maior
aporte de recursos para um pagamento justo em
preços e prazos.
Descentralização gerencial e maior aporte de
recursos: só assim podemos combater a fraude em
todos os níveis. A área da Saúde está mais avançada do que o Ministério da Previdência, o Ministério
dos Transportes, a Receita Federal, no combate às
fraudes, porque está mobilizando e instrumentalizando os Conselhos Municipais de Saúde. É um processo, mas é colocar o cidadão na sua cidade, instrumentalizado, treinado e educado para controlar os
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gastos. Qual o Ministério, que não o da Saúde, que
está com esse processo de controle pelo Conselho
Municipal de Saúde? Não existe.
O SR. WELSON GASPARINI- Permite-me V.
Exª um aparte?
O SR. DARCislO PERONDI - Com prazer,
Excelência.
O Sr. Welson Gasparini - Nobre Deputado
Darcísio Perondi, congratulo-me com V. Exª pela
maneira objetiva, inteligente e eficiente como está
focalizando esse grande tema de importância vital
para os brasileiros e principalmente por defender
essa descentralização que o Sistema Unificado de
Saúde prevê para o exercício de todo o processo de
administração pública no campo da Saúde. Realmente, acreditamos ser esse o caminho, e as Prefeituras Municipais estão investindo hoje maciçamente
na Saúde, porque acreditam que essa deva ser uma
das grandes prioridades do processo de administração pública nacional. Parabenizo V. Exil, pois o seu
pronunciamento, sem dúvida alguma, vem demonstrar que esta Casa está atenta a esse problema básico para a vida nacional.
O SR. DARCislO PERONDI - Muito obrigado,
Deputado Welson Gasparini.
Não se justifica pagar mal a quem trabalha correto ou prejudicar cidadãos de determinados serviços, porque ninguém consegue oferecê-los como recebimento mais baixo que seus custos, só sob o
pretexto de que alguns outros fraudam o sistema.
Tamanho cinismo administrativo não pode ser uma
regra nacional; um bafo de bom-senso e de justiça
tem que brotar deste Governo.
Não permitamos que se cometa mais este crime
de lesa-eidadania, inviabilizando o direito constitucional
dos cidadãos ao bem maior, que é a saúde. Não descumpramos a Constituição, nem por nossa ação, nem
principalmente pela facilidade da omissão.
Antes de encerrar quero fazer, um lembrete:
amanhã o Congresso Nacional, através do Senado
Federal, começa a votar a Contribuição sobre Movimentação Financeira Essa contribuição, em princípio
antipática, e altamente progressiva, salvadora de vidas, tem a marca da solidariedade humana. Tenho
certeza de que a Casa ao nosso lado, parceira da Câmara, amanhã dará o primeiro sinal verde do Congresso Nacional para que se possa ter um pouco mais de
recursos para salvar vidas de brasileiros e br~i1eir~.
Convoco os Deputados a col11Jarecerem amanhã à
tarde ao Senado para sensibilizarem os inteligentes,
sensíveis e solidários Senadores Federais.
Era o que tinha a dizer.
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Durante o discurso do Sr. Darcísio Perondi, o Sr. Adylson Motta, § 2Q, artigo 18 do
Regimento Itemo deixa a cadeira da PesidfJncia, que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Perim, 1Q vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Esta
Presidência vai dar conhecimento ao Plenário de
uma decisão em questão de ordem apresentada
pela ilustre Deputada Socorro Gomes, a respeito da
devolução de proposição pela Presidência:
N

_

"DECISAO DA PRESID~NCIA EM QUESTAO
DE ORDEM
Autor: Deputada Socorro Gomes
Assunto: Devolução de proposição pela Presidência
I - Relatório
Formulou a nobre Deputada Socorro
Gomes, na sessão plenária de 10-10-95,
questão de ordem na qual alegou intempestividade e anti-regimentalidade de ato desta
Presidência que, nos termos do art. 137, §
1º-, inciso 11, alínea "b", do Regimento Intemo
da Câmara dos Deputados, devolveu Projeto de Decreto Legislativo de autoria da Deputada, por inconstitucionalidade. Alega,
como fundamentação, que o referido projeto já havia sido numerado, datado e despachado às Comissões, estando, pois, precluso a prazo em que tal devolução poderia
ocorrer.

11- Decisão
O supramencionado art. 137 regulamenta o recebimento e a distribuição de proposições nesta Casa. Por sua vez, seu § 1ºestabelece, verbis:
"§ 1º- Além do que estabelece o art.
125, a Presidência devolverá ao Autor qualquer proposição que:
I - não estiver devidamente formalizada e em termos:
II - versar matéria:
a) alheia à competência da Câmara
b) evidentemente inconstitucional
c) anti-regimental."
Vê-se que o dispositivo regimental em
nenhum momento estabelece prazo específico para a manifestação desta Presidência
sobre a devolução de proposições. Embora,
via de regra, tal deva ocorrer quando do seu
recebimento pela Mesa, nada obsta, entre-
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tanto, que proposição eivada de quaisquer
dos vícios previstos no § 1º- do art. 137, e
que tenha sido distribuída às Comissões, tenha, em outro momento, dentro das faculdades regimentalmente atribuídas à Presidência, sua distribuição reexaminada e efetivada sua devolução ao Autor, notadamente
em inexistind? quanto a ela perecer já adotado por Comissão.
..
.
Deve-se ressaltar, Inclusive, que a revlsão de distribuição, devolução e apensação
de proposições pela Presidência é procedimento corriqueiro nos trabalhos desta Casa.
Ex positis, indefiro a presente questão
de ordem, concluindo pela regi mentalidade
da devolução da proposição em apreço.
Oficie-se à autora e, após, publique-se.
Em 17 de outubro de 1995. - Ronaldo
Perim Primeiro Vice-Presidente no exercício
da Presidência."
O SR. ODELMO LEÃO - Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Exª- a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO ( PPB - MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr-ªs. e Srs. Deputados, é com sentimento de pesar que ocupo a tribuna neste momento, em nome do Partido Progressista Brasileiro, para comunicar a esta Casa o falecimento do nosso valoroso e combativo Deputado
Amaral Netto, que, por diversos mandatos nesta
Casa, defendeu aquilo que entendia ser o melhor
para nosso partido e para o País. É com a alma sentida que, como Líder da minha bancada, faço esta
comunicação, pedíndo a V. Exª, Sr. Presidente, que
tome as providência de praxe.
Amanhã estaremos enviando essa Presidência
requerimento para realização de sessão especial,
em homenagem ao nosso grande e saudoso Amaral
Netto.
Sr. Presidente, requeiro a suspensão da sessão.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A Presidência informa que, antes de fazê-lo, permitirá a
manifestação dos Srs. Deputados.
O SR. JOSÉ GENOINO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Exª- a palavra.
O SR. JOSÉ GENaNO (PT-SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, srªs. e Srs. Deputados,
apóio a manifestação da Liderança do PPB. Convivi
com o Deputado Amaral Netto nesta Casa. Com ele
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aprendi a convivência democrática, numa disputa de
alto nível. Em muitos momentos, neste plenário, durante e após a Assembléia Nacional Constituinte,
cultivamos uma profunda relação de respeito, uma
relação a que o parlamento assistiu.
Expresso a esta Casa que as nossas posições
eram divergentes, mas a nossa relação era de respeito e admiração. Tivemos embate em matéria extremamente polêmicas, como, por exemplo, a pena
de morte, mas tratava-se debate qualificadamente
de alto nível, porque o Deputado Amaral Netto mantinha, na tribuna e nas Comissões do Parlamento,
uma relação franca e sincera com os seus adversários. Todos os que coviveram com ele sabem que
era uma pessoa marcante na convivência política,
na disputa, na defesa de suas posições, na dinâmica
da atividade parlamentar.
Portanto, associo-me a esta manifestação,
apresentando os meus sentimentos pela perda de figura tão marcante do Parlamento brasileiro, um Deputado com quem convivi de maneira respeitosa e
democrática nesta Casa. Estendo a manifestação
aos seus colegas de partido, aos seus amigos e aos
seus familiares.
Era o que tinha a dizer.
O SR. MIRO TEIXEIRA
peço a palavra pela ordem.

-

Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Exa. a palavra.
O SR. MIRO TEIXEIRA (PDT-RJ. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
convivi com o Deputado Amaral Netto, por diversas
legislaturas nesta Casa.
Deputado Amaral Netto,
do meu Estado, era um Parlamentar que sempre trilhou caminhos opostos aos meus. Fomos adversários, pugnamos mu~ vezes, debatemos e nos exaltamos, porém sempre num clima de respeito, porque ele
entendia a função do Parlamento, entendia a divergência de idéias sem que as pessoas brigassem e o quanto era fundamental uma relação civilizada para que do
confronto dessas idéias se buscasse uma resultante
que melhor atendesse à população.
.
Lamento sua morte e associo-me às homenagens que aqui lhe são prestadas. E o indico corno
exemplo daqueles que, divergindo de muitas teses,
mantinha sempre uma linha de companheirismo,
elegância e educação no trato com as pessoas.
Deputado Amaral Netto deixa nesta Casa basta que se consultem os Anais - uma história de
atuação contundente, incisiva e definida. Dele se podia divergir, mas dele ninguém podia jamais dizer

e

e
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que não se conhecia uma posição. Ele era a personalidade e o político visível, tinha aquele que deve
ser o comportamento de todos os que, da esquerda
ou da direita, lutam pela defesa de suas idéias.
Era o que tinha a dizer.
O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem
V. Exa. a palavra.
'
O SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (Bloco/PTB-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. Srs. Deputados, associo-me às homenagens póstumas que o Líder do Partido Progressista
acaba de requerer à Casa, para suspensão de nossos trabalhos.
Conheço e tenho bem presente a vida de Amaral Netto na velha UDN, na ARENA e no PDS. As
suas atividades políticas marcaram-se em todos os
momentos, pela intrepidez, pela coragem e, sobretudo, pela franqueza.
Como jomalista, assinalou um novo tipo de
ação. Quero lembrar-me dele fazendo reportagens
dependurado num helicóptero sobre a floresta amazônica.
Líder político no Rio de Janeiro, era dos mais
exaltados e sabia realmente corresponder aos anseios daquela população cívica, sobretudo de alguns
setores mais radicais - por que não dizê-Io, Sr. Presidente?
Líder, nesta Casa, da Arena e do PDS, foi um
homem que jamais fugiu aos embates que a sua
consciência exigia, assumindo posições nesse plenário.
Mas quero relembrar Amaral Netto, Sr. Presidente, sobretudo a sua figura humana, o homem
brincalhão e amigo que sabia se curvar diante dos
que o procuravam, mesmo os seus mais duros adversários.
Quero, pois, com estas palavras, registrar, não
só uma admiração perene àquela grande figura,
mas, sobretudo, uma amizade e um apreço que fazem com que nesta hora a sensibilidade tome conta
das nossas palavras e a emoção tome conta da nossa manifestação.
Deixo aqui, Sr. Presidente, uma homenagem
muito sincera a um grande homem público brasileiro.
A SRA. SOCORRO GOMES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Ex!! a palavra.
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A SRA. SOCORRO GOMES (PCdoB - PA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, ao mesmo tempo em que me solidarizo com os colegas, levando também meus pêsames à família do Deputado Amaral Netto, gostaria de recorrer de decisão da
Mesa sobre Guestão de ordem a respeito do projeto
de lei que retira a Vale da lista das empresas a serem privatizadas. Recorro ao Plenário, oLNida a Comissão de Constituição e Justiça e Redação, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) -Ilustre
Deputada Socorro Gomes, apesar de já considerarmos vencida a matéria, entendemos que nada obstaculiza que esta Presidência acolha a solicitação de
V. Exª-, encaminhando, conseqüentemente, a matéria à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
Assim será feito.
A SRA. SOCORRO GOMES - Obrigada.
O SR. PRISCO VIANA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Exª- a palavra.
O SR. PRISCO VIANA (PPB - BA) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, venho trazer apoio à
iniciativa do Líder do meu partido, o nobre Deputado
OcIelmo Leão, de requerer a V. Exª' suspensão da
sessão de hoje, em respeito à morte do nosso colega Deputado Amaral Netto, e, posteriormente, a rea-

ta desta Casa, em função do falecimento de um dos
seus mais respeitáveis membros, o nobre Deputado
Amaral Netto, com quem tive o privilégio de conviver
durante dois mandatos.
Em relação a Amaral Netto, era impossível ser
indiferente, pela contundência e firmeia com que
transmitia suas opiniões. Mais que isso, era impossível não respeitá-lo, exatamente pela clareza e coragem que marcaram toda a sua vida pública. Fica de
Amaral Netto o exemplo do político determinado, do
homem público de convicções inabaláveis e, acima
de tudo, de um homem de grande caráter.
Aqui registro uma manifestação da saudade de
seus companheiros de Minas Gerais que tiveram o
privilégio de participar não só de sua convivência política, mas também de sua honrosa convivência pessoaI.
O SR. JOÃO MENDES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V.Exa a palavra.
O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PTB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome do
PTB, também me associo às homenagens que começamos a prestar ao nosso saudoso colega Amaral Netto, que já fazia falta nesta Casa desde o começo do ano. Este é o exemplo de Parlamentar que,
de jomalista e repórter, se converteu num representante do povo do meu Estado, deixando aqui sua

lização de sessão especial em homenagem desta
Casa a quem a ela dedicou o melhor da sua vida.
Sobre Amaral Netto tenho a dizer aquilo que
dele recolhi durante uma longa convivência nesta
Casa. Convivemos durante várias legislaturas. S..
Exª- foi meu liderado num determinado instante, e eu,
seu, em outro momento. O Deputado Amaral Netto
era um político combativo, autêntico, aguerrido e de
muita coragem pessoal. Nunca foi neutro em relação
a questão alguma. O Deputado Miro Teixeira acabou
de dizer que S.Exa, tinha posições definidas e lutava
por elas. É portanto um político cujo desaparecimen-

marcapessoa de atitudes combativas, corajosas e
coerentes com suas posições, em cada momento no
plenário desta casa deixava sua marca. S. Exª é um
grande ausente. Iniciamos esta legislatura, já sentindo a falta do nobre Deputado, que ameaçava nos
deixar, pois que já doente e bastante abatido.
Nós, Parlamentares representantes do PTB
pelo Estado. do Rio de Janeiro, neste dia em que começamos a homenageá-lo, enviamos à sua família e
aos seus amigos, nossas condolências, saudades e
o reconhecimento pelo trabalho e pelo que fez por
este Estado.
O SR. AYRTON XER.EZ - Sr. Presidente, peço

to causa entre nós profundo sentimento de perda.
Esta Casa e o País têm muito a lamentar a morte,
no dia de hoje, do Deputado Amaral Netto.
O SR. AÉCIO NEVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Exª- a palavra.
O SR. AÉCIO NEVES (PSDB-MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria, neste momento, de me associar a todo o pesar que toma con-

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) _ Tem
V. Exª- a palavra.
O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em nome do Partido da Social Democracia
Brasileira e em meu nome pessoal, gostaria de associar-me a esse sentimento de consternação que
toma conta de todos os membros desta Casa a do
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Congresso Nacional, pelo falecimento da querida figura de Amaral Netto.
Há pessoas que no curso da sua vida pública
projetam uma imagem de realização e de feitos notáveis. Amaral Netto foi uma dessas pessoas que
deixou inculcado em cada um de nós, sobretudo naquele do Estado do Rio de Janeiro que tiveram oportunidade de com S.Exa conviver, um sentimento de
como deve ser a vida de um homem público, que é
estar voltada para o equacionamento dos problemas
do seu Estado, da sua cidade, enfim, daquela sociedade que lhe outorgou por tantas e tantas vezes a
oportunidade de um mandato.
Gostaria, Sr. Presidente, de manifestar as minhas condolências à viúva de Amaral Netto, minha
amiga Ângela; a seu filho Sérgio Amaral , querido
amigo; a toda a sua família, e associar-me a todos
aqueles que haverão de encaminhar a V. EXª requerimento para realização de uma sessão solene em
homenagem a tão ilustre e insigne brasileiro.
Era o que tinha a dizer.
O SR. NILSON GIBSON _ Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Ex'! a palavra.
O SR. NILSON GIBSON (Bloco/PSB-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome do
PSB subscrevemos o requerimento do nobre Deputado Odelmo Leão para que a sessão de hoje seja
suspensa e fixada data para homenagear nosso
companheiro Amaral Netto, que acreditamos estar
bem perto de Deus.
Em nome do PSB, associamo-nos às manifestações de pesar pelo falecimento do Deputado Amaral Netto.
O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, peço
a palavra pelo ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Ex'! a palavra.
O SR. CUNHA BUENO (PPB-SP. Sem revisão
do orador) - - Sr. Presidente, quero deixar registrado nos Anais da Casa uma palavra de saudade ao
Deputado Amaral Netto. Soubemos de seu falecimento há poucos instantes.
Convivi com o Deputado Amaral Netto desde
há muito tempo quando cheguei a esta Casa. Participei com ele de diversas batalhas políticas neste
plenário. Muito se poderia falar da personalidade de
Amaral Netto. Mas a sua característica principal era
o pensamento claro e conhecido. Nunca se pôde flagrar Amaral Netto na incômoda posição em cima do
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muro. Amaral Netto tinha as suas posições definidas.
Neste instante, Sr. Presidente, registrando a
nossa palavra de saudade, queremos mandar o nosso afetuoso abraço a D. Ângela, sua dedicada companheira e esposa, que deve estar sofrendo muito,
juntamente com sua família.
A SRA. MARIA VALADÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Ex'! a palavra.
A SRA. MARIA VALADÃO (PPB-GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ao me associar
às condolências pelo passamento do nosso companheiro Deputado Amaral Netto, quero solicitar a V.
Exª que, ao enviar as condolências à sua companheira e à sua família, esta Casa se faça presente
aos funerais, ao sepultamento de Amaral Netto, que
aqui não mais pôde estar, que para aqui foi reconduzido pelo povo, que lhe conferiu vários mandatos.
Tenho certeza de que, em seu leito de dor, estava sempre presente aqui, motivo pelo qual solicito
que a Câmara se faça representar no seu velório.
O SR. FELIPE MENDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR R SIDE TE R
. P E
N
(onaldo Perim) - Tem
V. Ex'! a palavra.
O SR. FELIPE MENDES (PPB-PI. Sem revisão
do orador.) _ Sr. Presidente, também quero associarme às manifestações de pesar pelo falecimento do
nosso grande amigo Deputado Amaral Netto, destacando que foi com S. Ex'! que aprendi a dar os primeiros passos nesta Casa Quando aqui cheguei, em
1987, S. Exa já era veterano e solbe guiar muito bem
seus liderados. Desde cedo pude desfrutar da sua
amizade. É com muita emoção e saudade que faço
este registro, pedindo também a V.Exa que envie à
sua esposa, D. Ângela, os sentimentos desta Casa
O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Ex'! a palavra.
O SR. ALDO REBELO (PCdoB-SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em nome da bancada do Partido Comunista do Brasil queremos ~m
bém nos incorporar ao sentimento de pesar pelo
passamento do Deputado Amaral Netto e transmitir
aos familiares de S. Exª e, certamente, ao seu eleitorado no Rio de Janeiro, as condolências do PCdoB e
a convicção de que, durante todo o período em que
tivemos a oportunidade de conviver com o deputado
nesta Casa, o fizemos tratando da maneira mais 50-

Outubro de 1995

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS

branceira e leal possível às divergências que envolviam S. Exª e o pensamento do nosso partido. De
qualquer maneira, neste momento, não poderíamos
deixar de manifestar o voto de pesar do nosso partido aos familiares, ao eleitorado e também a esta
Casa.
O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA dente, peço a palavra pela ordem.

Sr. Presi-

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Exª- a palavra.
O SR.INOC~NCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL-PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, em nome do Partido da Frente l iheral e do Bloco PFUPTB, que tenho a honra de liderar nesta Casa, quero dizer do nosso sentimento de
pesar pelo falecimento do nobre Deputado Amaral
Netto.
Estando já no meu sexto mandato, posso dizer
que tive a oportunidade de conviver com o Deputado
Amaral Netto e que S. Exª era um homem altivo e
corajoso, que defendia suas idéias com veemência.
Divergi muitas vezes de S. Ex!!, inclusive naquilo que
constituiu uma meta de todo o seu trabalho, qual
seja, o estabelecimento neste País do direito de julgar que criminosos fossem executados. O Deputado
Amaral Netto fez disso uma bandeira.
Como católico praticante, mas sobretudo como
um homem de justiça, eu lhe dizia: "Nobre Deputado
Amaral Netto, se de dois mil, dez mil, vinte mil ou
cem mil criminosos deste País que fossem julgados,
condenados e executados, um fosse inocente, não
se justificaria a instalação da pena de morte no Brasil". Mas S. Exª- defendia a pena de morte com grande convicção, tinha a certeza de que iria diminuir a
criminalidade em nosso País, que iria evitar os crimes mais odiosos, os crimes hediondos, os crimes
de estupro, seqüestro e tantos outros cuja ocorrência ele tinha certeza de que a pena de morte poderia
coibir.
Mas o Deputado Amaral Netto também notabilizou-se nesta Casa pela sua coerência. Ele era coerente com os seus princípios, com as suas idéias;
podíamos até divergir das mesmas, mas o Deputado
Amaral Netto sempre trilhou o mesmo caminho, a
mesma linha, a mesma conduta.
Portanto, Sr. Presidente, em nome do Bloco
PFUPTB, quero trazer a minha palavra de dor, meus
sentimentos à ~amília, enlutada, com as mais sinceras condolências e a certeza de que o deputado
Amaral Netto muito contribuiu para o engrandecimento desta Casa.
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O SR. MICHEL TEMER - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Exª- a palavra.
O SR. MICHEL TEMER (PMDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, também quero
associar-me ao pesar que hoje cobre esta Casa. Pesar em razão do falecimento do nosso Deputado
Amaral Neto.
S. Exª, quando aqui esteve, fazia fulgurar a democracia, pois era o homem da controvérsia, era o
homem das teses fortes, polêmicas e, também, das
teses conseqüentes. Com isso, Sr. Presidente, a
Casa ganhava muito, porque S. Exª, além de trazer
debates polêmicos à Casa, era incentivador deles.
Isso fazia sempre o engrandecimento da Câmara
dos Deputados. Mesmo quando tratava de tema altamente polêmico, que foi uma bandeira de sua vida
e lembrada aqui pelo Deputado Inocêncio Oliveira, a
luta pela pena de morte, o que S. Exª- propunha era
uma fórmula democrática, tanto que havia emendas
constitucionais de sua autoria com vista a consultar
o povo sobre essa medida.
De modo que, no dia de hoje, em nome do
PMDB, quero deixar registrado nosso pesar pela sua
ausência que, de certa maneira, empobrece a nossa
Casa.
O SR. FRANCISCO SILVA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem a
palavra V. Exª
O SR. FRANCISCO SILVA (PPB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, fui o último Parlamentar a estar com o Deputado Amaral Netto quando S. Exª ainda estava em
pleno vigor de sua forma física, já que fomos juntos,
embora em carros separados, ao aniversário de
Raphael de Almeida Magalhães, em Vassouras.
Após aquele almoço, Amaral Netto se despediu dos
Parlamentares que ali se encontravam, dizendo estar com muita pressa, porque tinha compromissos
no Rio de Janeiro, onde deveria chegar meia hora
depois, e teria de andar muito rápido para atender a
esses compromissos. Qual não foi minha tristeza,
mais ou menos uma hora depois, quando desci a
serra e, ao passar em Paracambi, vi que ali estava
acidentado o automóvel que conduzia nosso nobre
Parlamentar Amaral Netto.
Sr. Presidente, nós, Parlamentares, muitas vezes somos vítimas dos nossos compromissos excessivos. Que sirvam as minhas palavras de condolências à família e aos nobres colegas que aqui se en-
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contram como um alerta a tantos Parlamentares,
que tem sempre um corre-corre de vida para cumprir
seus compromissos e suas obrigações. Talvez, não
fosse pela velo~idade, não fosse pelo grande empenho em cumprir sua agenda, Amaral Netto hoje estaria discursando neste plenário.
O SR. ARTHUR VIRGILIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Exª- a palavra.
O SR. ARTHUR VIRGILIO (PSDB _ AM) _ Sr.
Presidente, Amaral Netto era sobretudo um radical,
no bom sentido. Ele ia à raiz das questões e de suas
convicções. Tive oportunidade de ser seu colega no
Parlamento, na Câmara dos Deputados, em momentos duros de combate ao regime ditatorial: ele, figura
de enorme conteúdo humano no convívio social, ao
lado do regime que julgava ter boas propostas para
o País, e eu, sem dúvida alguma, na trincheira pelo
restabelecimento das liberdades democráticas.
Nesta tribuna, chegamos, do ponto de vista intelectual, e algumas vezes até do físico, a quase nos
engalfinhar. Posso dizer a V. Exª que construí com
ele uma amizade sólida, fratema, meiga e solidária,
na linha da divergência, discutindo, brigando, teimando, polemizando e, ao mesmo tempo, construindo de parte a parte um respeito mútuo, que vai para
o túmulo com Amaral Netto. Sinto-me bastante emocionado, porque tinha a esperança de vê-lo entrar no
Parlamento qualquer dia desses, ainda que com limitações físicas, para nos dar a brilhante contribuição intelectual de sempre. Mas não foi possível. A
vida mais uma vez fez seus desígnios mais duros
se cumprirem. Sinto-me saudoso, não do regime
ditatorial que me fez conhecer Amaral Netto de
perto, mas do momento de luta que me permitiu
descobrir nele um grande amigo. E essa amizade
foi erguida não na afinidade ideológica, mas na
adversidade política.
Via nele um homem corajoso, leal e franco. O
que prometia, cumpria. O que dizia era verdade.
Apenas pensava diferente de mim, tinha uma visão
de mundo diversa da minha.
Nem por isso poderia deixar de dizer, ontem,
que se tratava de um grande brasileiro. Nem por
isso poderia deixar de dizer agora que o País acaba
de perder um grande brasileiro, e o Parlamento, um
dos seus melhores oradores, polemistas e debatedores, um dos mais expressivos tribunos de um País
que, em última análise, deles sempre irá precisar
para refletir a voz da sociedade.
Era o que tinha a dizer.
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O SR. LEUR LOMANTO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Exª- a palavra.
O SR. LEUR LOMANTO (Bloco/PFL - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, também
gostaria de me associar aos demais colegas e manifestar meu sentimento de pesar pela perda irreparável do colega, amigo e companheiro Amaral Netto.
Convivi com ele durante algumas legislaturas nesta
Casa, debatendo temas da mais alta importância
para o País.
Fica aqui, portanto, registrada a nossa palavra
de saudade, extensiva à Ângela, sua companheira e
esposa, pela perda irreparável, repito, para este Parlamento, para o Estado do Rio de Janeiro e para o
nosso País.
O SR. PADRE ROQUE - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Exª- a palavra.
O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes
de mais nada gostaria também neste instante de
unir-me ao pesar desta Casa pelo passamento do
Deputado Amaral Netto. Apesar de não ter convivido
com ele neste Parlamento e de ter discordado de
99% das teses por ele defendidas enquanto estava
nesta Casa, quero render-lhe meu preito de homenagem pela coragem que teve ao enfrentar os problemas que costumava abordar.
Sr. Presidente, o que me traz à tribuna hoje,
ainda que tardiamente, exatamente por ser a prirneira oportunidade que me é dada, é um acontecimento
lastimável: o pastor Von Helder, desprezando um
dos símbolos mais ricos e mais tradicionais de toda
a Nação brasileira, chutou a imagem de N. srª Aparecida e disse grosserias a seu respeito. Não poderia deixar passar em brancas nuvens esse fato, ainda que não queira com isso estabelecer um clima de
guerra religiosa, de forma alguma. Muito menos que
isso, quero apenas pedir a essas pessoas que hoje
têm acesso livre e de tempo incomensurável à televisão brasileira e aos meios de comunicações que
não ultrapassem qualquer limite e medida.
Quero, neste instante, expressar minha constemação, meu pesar e repúdio a essa atitude tão
pouco sensata, pouco inteligente, e talvez até grotesca., da parte de uma pessoa que tem acesso aos
meios de comunicação social, e unir-se a todos os
Deputados que desta mesma tribuna já se manifestaram a respeito aos brasileiros que também se ma-
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nifestaram em solidariedade aos católicos que se
sentiram agredidos e a todos os brasileiros que viram uma de suas imagens e símbolos mais carinhosos ser vilipendiado.
Sr. Presidente" permita-me que, neste instante
faça um apelo a todos deste Congresso e a todos os
brasileiros para que continuemos a manter não o
pluralismo, que é indispensável para uma sociedade
como a nossa e, principalmente, para que mantenhamos o espírito tranqüilo mesmo quando discordamos de posições eventualmente levantadas no
âmbito da fé, da política da ideologia ou da economia com qualquer um dos que nos contestam, não
nos aceitam ou finalmente divergem de nós.
Portanto, que o pluralismo a tolerância e o bom
senso continuem a nortear o espírito dos brasileiros.
O SR. MARCIO FORTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. EXª palavra.
o SR. MARCIO FORTES (PSDB - RJ. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, mais uma voz em homenagem ao Deputado Amaral Netto. Jornalista repórter, defensor de
princípios em outras décadas, projetou-se como Iiderança no Estado do Rio de Janeiro e marcou sua
ação política sobre um dos fatos que também, em
paralelo, em seu período, marcaram a vivência do
Rio de Janeiro e a sua conceituação até certo ponto
errônea, como uma terra de violência, de estimulo à
marginalidade, de desapego à produção e aos valores do promoção humana.
Amaral Netto marcou sua presença como político, Parlamentar campeão de votos e candidatos a
prefeito em 1992. Volta a esta Casa novamente
como Líder e campeão de votos mas, não assumiu
mandato na atual legislatura por força de um acidente Ié.mentável, ocorrido no Estado do Rio ~e Janeiro.
EI~ permanecerá como um dos ~Imbolos de
seu penodo e certamente será reverenciado e tomado por muitos como exemplo de agressividade,. de
capacidade de luta e até certo ponto, como disse o
Deputado que me antecedeu de um radical.
Era o que tinha a dizer.
O SR. THEODORICO FERRAÇO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. EXª a palavra.
O SR. THEODORICO FERRAÇO (Bloco PTB - ES. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente,
SriIs e Srs. Deputados, a imprensa capixaba está de
luto. Essa semana perdeu dois de seus mais impor-
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tantes jornalistas. Na sexta-feira, morreu Amylton de
Almeida, que escolheu Vitória para morar, depois de
trabalhar em importantes cidades brasileiras e no
exterior. Intelectual talentoso começou a se destacar
no Rio de Janeiro quando aos 18 anos se integrou
ao grupo de Walmir Ayala. Depois voltou ao Espírito
Santo e se juntou a outros nomes das letras o que
lhe serviu para aprimorar o texto e estimular sua crítica ferina ,marca, aliás, de toda sua carreira profissional.
Quando ainda lamentávamos a morte da Amylton de Almeida fomos surpreendidos hoje, com o falecimento de outro jornalista importante, Paulo Torres, que exercia o cargo de Editor Chefe de A Gazeta de Vitória o jornal de maior circulação no Estado.
Nessa função, Paulo Torres, que morreu aos
48 anos, exercia o jornalismo com o mesmo entusiasmo e vigor de quem inicia na profissão. Era implacável com os furos que A Gazeta tomasse do A
.Tribuna sem concorrente. Exigia texto, boa apuração e todos os detalhes que o caracterizaram como
um redator de primeira linha. Além disso, era engajado no movimento cultural de Vitória e produziu diversos peças de teatro e filmes de curta metragem.
Torres ganhou prêmios entre os quais o Prêmio Esso de Literatura. Em 28 anos de profissão, foi
editor redator, editor-assistente, correspondente intemacional e repórter especial de O Globo. Casado
e pai de dois filhos, Paulo Torres deixa um vazio no
seu meio profissional. É por isso que assomo a esta
tribuna: para lamentar a perda de dois profissionais
que honraram o Espírito Santo e solicitar à Mesa da
Câmara voto de condolências às famílias enlutadas
e aos respectivos diretores dos jornais onde trabaIhavam os jornalistas.
O SR. AUGUSTO CARVALHO - Sr. Presidente peço a palavra pela ordem.
SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. EXª a alavra.
p
O ~R. AUGUSTO CARVAL~O (PPS - DF.
Sem reVisão do or~dor.) Sr. ,Presidente, em, ~eu
nome e do meu partido o Partido Popular SoCialista
gostaria de me unir àqueles que prestam neste momento, homenagem a Arr-aral Netto, Deputado
aguerrido, homem de tribuna que externava as suas
idéias com toda sua energia, com toda sua virulência, mas sempre coerente com o seu pensamento.
Portanto, nós, que sempre ou quase sempre
estivemos em campos opostos a ele, especialmente
quando do combate à ditadura militar, do qual S. Exª
foi defensor por longo período enquanto jornalista,
queremos aqui homenagear esse homem público,

O
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de caráter, coerente com suas idéias e que sempre
fez a defesa intransigente daqueles princípios que
julgava fossem os melhores para o País. Divergimos
muitas vezes, mas sempre tivemos uma relação respeitosa, mesmo com essa postura quase nunca convergente.
O SR. ADYLSON MOTTA - Sr. Presidente,
peço a plavar pela ordem.
SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. EXª a palavra.
O SR. ADYLSON MOTTA (PPB - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero apenas fazer uma homenagem a uma pessoa que aprendi a
admirar no convívio que tivemos ao longo de duas
legislaturas.
Deputado Amaral Netto foi Líder do
meu partido. Tive a honra de ser seu Vice-Líder durante um ano e apesar das nossas profundas divergências em alguns assuntos, posso dizer que nos
tomamos grandes amigos aqui dentro.
Todos os partidos vieram prestar homenagem.
que se ouviu hoje aqui dá uma demonstração,
uma idéia de quem era Amaral Netto: Um radical um
obstinado um lutador. Agressivo, às vezes, tinha
duas qualidades que marcavam profundamente seu
caráter: a ausência de ódio e ressentimento e a lealdade aos seus colegas.
Quero dizer da minha profunda tristeza, Sr.
Presidente, no momento em que recebo a notícia do
falecimento d nosso querido Amaral Netto como seu
amigo, seu Vice-Líder seu companheiro no PDS e
no PPR, quero deixar esse registro e transmitir a
Dona Ângela e aos demais parentes este pesar que
neste momento invade todos nesta Casa . Os partidos nessas horas desaparecem e um sentimento de
solidariedade humana prevalece. Mas, evidentemente, alguma qualidade nos leva a isso. A amizade a
lealdade e a grandeza do espírito de Amaral Netto é
que levam a essas manifestações que estamos ouvindo hoje aqui.
O SR. GERSON PERES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. EXª a palavra.
O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é com profunda emoção que transmitimos nestas palavras a nossa saudade, o nosso respeito e a nossa estima a um dos nossos grandes amigos da vida plblica, Amaral Netto.
Caminhamos juntos dentro da União Democrática Nacional, onde éramos poucos, mas patriotas e
idealistas, preservando sempre, na vigilância da palavra o preço da liberdade.
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.Amaral Netto foi uma personalidade controvertida, porém idealista. Embora irreverente, era sincero no que dizia, no que pensava, muitas vezes exagerando na expressão, mas confirmando a sinceridade dos seus propósitos.
Tive a honra de ser seu 1º- Vice-Líder durante
oito anos nesta Casa e de o substituir na Liderança
do Partido Democrático Social. Mas o que guardamos de Amaral Netto, como amazônidas, é a sua
,participação efetiva, levando ao Brasil o conhecimento das nossas necessidades, das nossas riquezas, dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Carioca da gema, dentro de um avião ou de um
helicóptero ou de uma canoa ou de um barco, como
jornalista dos mais eficientes e competentes deste
País, mostrou ao Brasil que a Amazônia era realmente nossa e fez um trabalho de integração pelo
conhecimento da sociedade. Como amazônidas, somos eternamente gratos a ele por levar, sem nos cobrar royalties nenhum dividendo, apenas na sinceridade das suas palavras, ao conhecimento do Brasil
a nossa realidade.
Portanto, Sr. Presidente, para nós Amaral Netto será sempre lembrado como um grande lutador,
um grande batalhador, um defensor dos seus pontosde vista com aguerrida personalidade. Muitas vezes
censurado, não deixou nunca de ser também respeitado. Falo pessoalmente e em nome dos meus companheiros do Partido Progressista Brasileiro, ao qual
tenho certeza, ele estaria integrado se vivo estivesse.
Depositamos, neste dia de sua passagem para
a eternidade, o nosso maior respeito de gratidão, de
estima e de inolvidâvel saudade.
Era o que tinha a dizer neste dia, com muita
emoção, Sr. Presidente, transmitindo à família de
Amaral Netto os nossos sinceros pêsames.
O SR. RICARDO BARROS - Sr. presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. EXª a palavra.
O SR. RICARDO BARROS (Bloco/PFL - PRo
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero registrar que o Partido da Frente Liberal realizou convenções municipais em todo o País, com grande sucesso.
No Paraná, dobramos o número de diretórios
em relação à convenção regional passada, quando
tínhamos 186 e agora temos mais de trezentos. Devemos concluir a estruturação do partido dentro do
espírito "PFL 2000", comissão da qual tenho a honra
de participar, representando o meu Estado, com
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90% dos Municípios estruturais com diretórios e preparando lançamentos de candidaturas próprias nos
princípais Municípios do Paraná.
Também quero registrar que no próximo dia
23, segunda-feira, levaremos ao ar programa estadual do PFL do Paraná, mostrando a potencialidade
do nosso partido, suas lideranças, representadas
principalmente pelo Ministro da Previdência e Assistência Social, Reinhold Stephanes - paranaense e
pefelista -, pelos Secretários de Estado do Governo Jaime Lerner, Sílvio Barros, Reinhold Stephanes
Júnior e Ivânio Guerra,. e pelas lideranças da sua
Bancada Federal, ~ maior do Estado, e pelos seus

Deputados Esta~uals. .
Era o que tinha a d i z e r . .
O SR. HÉLIO ROSAS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem
V. Exª- a palavra.
O SR. HÉLIO ROSAS (PMDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, quero associar-me às justas ~omenagens que
estão sendo prestadas a.memóna do D,eputado
Amaral Netto, que nos deIxa, trazendo trrsteza a
este Parlamento e a toda classe política.
Nós, que tivemos a honra de conviver com S.
Exª, somos testemunhas de sua combatividade, .do
seu espírito público, da garra com que defendida
suas idéias e do companheirismo com que atuava
como Deputado Federal. O Deputado Amaral Netto,
sem margem de dúvida foi um político que honrou e
dignificou este Parlamento e o seu passamento,
ocorrido hoje, é uma grande perda para toda a classe política.
.
A toda sua família manifestamos nossos sentimentos.
O SR. ADROALDO STRECK - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
,
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Penm) - Tem
V. Exª- a palavra.
O SR. ADROALDO STRECK (PSDB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, também
desejo fazer, em meu nome e em nome do meu partido, o PSDB, o registro de pesar pelo falecimento
do companheiro Amaral Netto. Por duas Legislaturas
fui seu colega nesta Casa, começando na Constituinte e depois na Legislatura passada. Estou lembrado ainda do que representava a presença de
Amaral Netto neste plenário.
Nem mesmo os Deputados que não concordavam com as idéias do falecido Deputado eram capazes de deixar de reconhecer nele um verdadeiro
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Parlamentar, um homem com idéias até discutíveis
em determinados mom~ntos, mas que forr:nava ao
lado daqueles que mantinham alto o conceito deste
Parlamentar.
Por esse motivo, associo-me aos demais companheiros, dizendo que também lamento profundamente o seu desaparecimento. Externo meus votos
de pesar à família do nosso colega Deputado Amaral Netto.
O SR. FRANCISCO DORNELLES - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) _ Tem
V. Exª- a palavra.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PPB - RJ.
Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, como Deputado Federal do Estado do Rio de Janeiro e como
Presidente do PPB naquele Estado manifesto meu
maior pesar pelo falecimento do nosso ilustre companheiro Amaral Netto.
Existem certas horas na vida da gente em que
os conceitos de vida e morte se confundem. Na reaIidade, a vida e a morte são dois processos que começam no dia do nascimento. A cada dia, durante
toda nossa existência, vivemos e morremos um pouco. Vivemos com as alegrias, os sucessos, as vitórias' morremos com as tristezas e as decepções.
Hoj~, no momento em que nos comunicaram a morte do ilustre Deputado Amaral Netto, vimos, mais do
que nunca, a confusão desse conceito. Na verdade,
quem morre hoje são todos os seus amigos. Quem
morre hoje são todos aqueles que com ele conviveramo Quem morre hoje um pouco é a Câmara dos
Deputados, que em Amaral Netto teve um dos maiores expoentes desta Casa. Ele continuará sempre
vivo e presente no coração de todos nós.
Em nome da Liderança do PPB, autorizado
pelo Deputado Odelmo Leão, em nome do PPB do
Rio de Janeiro, em nome do povo do nosso Estado,
manifesto o mais profundo pesar pelo falecimento e
presto à família de S. Exª as nossas homenagens no
dia do passamento deste grande homem público.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Esta
Presidência, atendendo à solicitação do PPB, nos
termos do art. 71, inciso li, do Regimento Interno, vai
levantar a presente sessão.
Antes, na certeza de interpretar o sentimento
de todas as srªs e Srs. Deputados, manifesta o seu
profundo pesar pela irreparável perda não só para o
Parlamento brasileiro, como, acredito, para toda a
Nação.
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VI - ENCERRAMENTO

Piauí

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão, lembrando ainda, que haverá sessão solene amanhã,
às 10 horas, em homenagem ao ex-Deputado Florestan Fernandes.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) -

Júlio Cesar - Bloco - PFL; Mussa Demes Bloco - PFL; Paes Landim - Bloco - PFL.

COMPARECEM MAIS OS SENHORES:

Roraima
Luciano Castro - PPB; Luis Barbosa - Bloco PTB; Robério Araújo - PSDB; Salomão Cruz - Bloco
- PFL.
Amapá
Murilo Pinheiro - Bloco - PFL; Raquel Capiberibe - Bloco - PSB; Sérgio Barcellos - Bloco - PFL;
Valdenor Guedes - PPB.
Pará

Rio Grande do Norte
Laire Rosado - PMDB; Ney Lopes - Bloco PFL.
Parafba
Roberto Paulino - PMDB.
Pernambuco
Luiz Piauhylino - PSDB; Mendonça Filho Bloco - PFL; Nilson Gibson - Bloco - PSB; Osvaldo
Coelho - Bloco - PFL; Pedro Correa - Bloco - PFL;
Ricardo Heráclio - Bloco - PMN; Roberto Fontes Bloco - PFL; Roberto Magalhaes - Bloco - PFL; Salatiel Carvalho - PPB; Sérgio Guerra - Bloco - PSB;
Severino Cavalcanti - Bloco - PFL; Vicente André
Gomes - PDT; Wolney Queiroz - PDT.
Alagoas

Giovanni Queiroz - PDT; José Priante PMDB; Nicias Ribeiro - PMDB; Olávio Rocha PSDB; Paulo Rocha - PT; Paulo Titan - PMDB; Raimundo Santos - PPB; Socorro Gomes - PCdoB;
Ubaldo Corrêa - PMDB; Vic Pires Franco - Bloco PFL.

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Fernando
Torres - PSDB; José Thomaz Nonõ - PMDB; Moacyr Andrade - PPB; Talvane Albuquerque - PPB.
sergipe

Amazonas

José Teles - PPB; Marcelo Deda - PT; Wilson
Cunha - Bloco - PFL.

Pauderney Avelino - PPB.
Rondônia

Bahia

Paulo Mourão - PSDB; Udson Bandeira PMDB.

Jairo Carneiro - Bloco - PFL; José Rocha Bloco - PFL; Leur Lomanto - Bloco - PFL; Luís
Eduardo - Bloco - PFL; Luiz Braga - Bloco - PFL;
Luiz Moreira - Bloco - PFL; Manoel Castro - Bloco
- PFL; Marcos Medrado - PPB; Mário NegrornontePSDB; Nestor Duarte - PMDB; Prisco Viana - PPB;
Roberto Santos - PSDB; Roland Lavigne - Bloco PL; Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Alves - PDT;
Simara Ellery - PMDB; Ubaldino Junior - Bloco PSB; Ursicino Queiroz - Bloco - PFL.

Maranhão

Minas Gerais

Magno Bacelar - S/P; Márcia Marinho - PSDB;
Pedro Novais - PMDB; Remi Trinta - PMDB; Sebastião Madeira - PSDB.

Antônio Aureliano - PSDB; José Rezende PPB; Lael Varella - Bloco - PFL; Márcio Reinaldo
Moreira - PPB; Marcos Lima - PMDB; Maria ElviraPMDB; Mário de Oliveira - PPB; Maurício Campos Bloco - PL; Mauro Lopes - Bloco - PFL; Newton
Cardoso - PMDB; Nilmário Miranda - PT; Odelm6
Leão - PPB; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Heslander - Bloco - PTB; Philemon Rodrigués - Bloco PTB; Raul Belém - Bloco - PFL; Roberto Brant Bloco - PTB; Romel Anízio - PPB; Saraiva Felipe PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Sérgio Naya -

Marinha Raupp - PSDB; Silvernani Santos PPB.
Acre
Chicão Brígido - PMDB; Ronivon Santiago Bloco - PSD; Zila Bezerra - PMDB.
Tocantins

ceará
José Pimentel - PT; Leõnidas Cristino - PSDB;
Nelson Otoch - PSDB; Paes de Andrade - PMDB;
Pimentel Gomes - PSDB; Pinheiro Landim
PMDB; Roberto Pessoa - Bloco - PFL; Rommel Feijó - PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda
- PSDB; Zé Gerardo - PSDB.
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PPB; Silas Brasileiro - PMDB; Sílvio Abreu - PDT;
Tilden Santiago - PT; Vittorio Médioli - PSDB; Zaire
Rezende - PMDB.
Esprrito Santo

Mato Grosso do Sul
Marilu Guimarães - Bloco - PFL; Marisa Serrano - PMDB; Nelson Trad - Bloco - PTB; Oscar Goldoni - PMDB; Saulo Queiroz - Bloco - PFL.

Luiz Buaiz - Bloco - PL; Luiz Durão - PDT;
Nilton Baiano - PMDB; Rita Camata - PMDB; Roberto Valadão - PMDB; Theodorico Ferraço - Bloco
- PTB.
Rio de Janeiro
Cidinha Campos - PDT; Jandira Feghali _

Paraná
Luciano Pizzatto _ Bloco - PFL- Luiz Carlos
Hauly _ PSDB; Maurício Requião -' PMDB; Max
Rosenmann - S/P; Nedson Micheleti - PT; Nelson Meurer - PPB; Odílio Balbinotti - S/P; Padre Roque - PT; Paulo Bernardo - PT; Paulo
Cordeiro - Bloco - PTB; Renato Johnsson PPB; Ricardo Barros _ Bloco _ PFL; Ricardo Go-

PCdoB; Laprovita Vieira - PPB; Laura Carneiro PPB; Marcio Fortes - PSDB; Milton Temer - PT;
Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco - PMDB; Noel
de Oliveira - PMDB; Roberto Campos - PPB; Roberto Jefferson - Bloco - PTB; Rubem Medina Bloco - PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim PPB; Vanessa Felippe - PSDB.
sao Paulo
João Mellão Neto - Bloco - PFL; José Pinotti PMDB; Jurandyr Paixão - PMDB; Koyu lha - PSDB;
Luciano Zica - PT; Luiz Carfos Santos - PMDB; Maluly Netto - Bloco - PFL; Marcelo Barbieri - PMDB;
Marquinho Chedid - Bloco - PSD; Maurício Najar Bloco - PFL; Michel Temer - PMDB; Nelson Marquezelli - Bloco - PTB; Paulo Lima - Bloco - PFL;
Régis de Oliveira - Bloco - PFL; Ricardo Izar - PPB;
Salvador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB;
Teima de Souza - PT; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro Kamia - Bloco - PSB; Vadão Gomes - PPB;
Valdemar Costa Neto - Bloco - PL; Vicente Cascione - Bloco - PTB; Wagner Rossi - PMDB; Wagner
Salustiano - PPB; Welson Gasparini - PSDB; Zulaiê
Cobra - PSDB.
Mato Grosso
Roberto França - PSDB; Rodrigues Palma Bloco - PTB; Rogério Silva - PPB; Tetê BezerraPMDB; Welinton Fagundes - Bloco - PL.

myde - PCdoB.
Rio Grande do Sul
Matheus Schmidt _ PDT; Miguel Rossetto _
PT; Paulo Paim _ PT; Renan Kurtz - PDT.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:
Roraima
Moises Lipnik - Bloco - PTB.
Pará
Elcione Barbalho - PMDB.
Amazonas
Luiz Fernando - PSDB.
Rondônia
Emerson Olavo Pires - PSDB.
Acre
Mauri Sérgio - PMDB.
Tocantins
Osvaldo Reis - PPB.
Maranhao

Maria Laura - PT; Osório Adriano - Bloco PFL; Wigberto Tartuce - PPB.

Albérico Filho - PMDB; César Bandeira - Bloco - PFL; Costa Ferreira - PPB; Davi Alves Silva Bloco - PMN; Eliseu Moura - Bloco - PFL; José
Carlos Sabóia - Bloco - PSB; Mauro Fecury - Bloco
- PFL; Nan Souza - PPB; Roberto Rocha - PMDB;
Sarney Filho - Bloco - PFL.

Goiás

ceará

Distrito Federal

Jovair Arantes - PSDB; Lidia Quinan PMDB; Marconi Perillo - PSDB; Maria ValadãoPPB; Pedrinho Abrão - Bloco - PTB; Pedro Wilson - PT; Roberto Balestra - PPB; Rubens Cosac - PMDB; Sandro Mabel - PMDB; Vilmar Rocha - Bloco - PFL; Zé Gomes da Rocha - Bloco
- PSD.

Edson Silva - PDT; Firmo de Cástro - PSDB.
Piaur
Heraclito Fortes - Bloco - PFL.
Rio Grande do Norte
Henrique Eduardo Alves - PMDB.
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Parafba
Wilson Braga - PDT.
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Comissão de Finanças e Tributação; e da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

Pernambuco
~losé

Mendonça Bezerra - Bloco - PFL.
Bahia

URG~NCIA

(Art. 154 do Regimento Interno)

Geddel Vieira Lima - PMDB; Haroldo Lima PCdoB; Pedro Irujo - PMDB.

Discussao
2
Minas Gerais
PROJETO DE LEI ~542-A, DE 1995
(DO SR. CUNHA BUENO)
José Santana de Vasconcellos - Bloco - PFL;
Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei ~
Paulo Delgado - PT; Sandra Starling - PT.
542, de 1995, que dispõe sobre a aquisição, por trabaRio de Janeiro
lhadores, de ações das empresas a serem desestatizaItamar Serpa - PSDB; Lima Netto - Bloco - das; tendo parecer da Comissão deTrabalho, de
PFL; Lindberg Farias - PCdoB; Márcia Cibilis Viana Administração e Serviço Público, pela rejeição (Relator:
Sr. Jair Meneguelli); pendente de parecer da Comissão
-PDT.
de 'Constituição e Justiça e de Redação.
São Paulo
Obs.: A matéria teve sua discussão adiada, em
Arnaldo Faria de Sá - PPB; Ary Kara - 10-10-95, por 2(duas) sessões.
PMDB; Carlos Nelson - PMDB; Franco Montora PSDB; Jorge Tadeu Mudalen - PMDB; Luiz Gushiken - PT; Marta Suplicy - PT; Robson Tuma PSL.
AVISOS
Goiás
PR)POSIÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU RECURSOS
l-Emendas I
Orcino Gonçalves - PMDB; Pedro Canedo Bloco- PL.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 57, DE 1995
Paraná
Valdomiro Meger - PPB.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Encerro a Sessão, designando para amanhã, quarta-feira,
dia 18, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
Entidades que menciona edá outras providências; tendo
parecer da Comissão de,Trabalho, de Administração e
Serviço Público, pela aprovação, com emendas (Relator. Sr. Luciano Castro); pendente de pareceres: da
URG~NCIA

(Art. 155 do Regimento Interno)
DiscussAo
1

(DO SR. UBALDO CORREA)
Altera o artigo 66 do Regimento Interno e dá outras
providências.
Prazo para apresentação de emendas (artigo 216,
§ 12 Regimento Interno):
3!. DIA: 18-1 0-95
ÚLTIMO DIA: 20-10-95
PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ.58, DE 1995
(DO SR. JAQUES WAGNER)
Dispõe sobre homenagem a Zumbi dos Palmares.
Prazo para apresentação de emendas (artigo 216,
§ 1Q.do Regimento Interno):
12 DIA: 18-10-95
ÚLTIMO DIA: 24-10-95
11 - Recursos
1.CONTRA APREClAÇAO CONCLUSIVA DE COMISSAO -ART. 2411

PROJETO DE LEI ~4.693-A, DE 1994
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO AO DE RE(DO PODER EXECUTIVO)
2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei ~ CURSO: ART. 58, § 1
4.693, de 1994, que dispõe sobre a remuneração dos
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § ~
membros dos Conselhos de Administração e Rscal das conbinaclo com ART. 132, § 22
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1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS:
PROJE~OS DE LE
."
I
N24.773-BI94 (PODER EXECUTIVO) - Autoriza o Banco Central do Brasil, Autarquia vinc....ada ao Ministério da Fazenda, a doar o imóvel que menciona,
no M~nicípio do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro.
PRAZO - 22 DIA: 18-10-95
ÚLTIMO DIA: 23-10-95
N2 3.313-Al89 (KOYU IHA) - Dispõe sobre a eleição de
representantes dos empregados nas empresas
que especifica.
PRAZO -1 2 DIA: 18-10-95
ÚLTIMO DIA: 24-10-95
N2 4.219-CI93 (PODER EXECUTIVO) - Concede pensão especial a MARIANA OLlMPIO GRANJA, filha
menor de Deise Lima Olimpo Granja
PRAZO -1 2 DIA: 18-10-95
QLTIMO DIA: 24-10-95
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
N2 11o-AJ95 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Rádio
Nazaré, para executar serviço de ra~iodifusão s0nora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Ananindeua,
Estado do Pará.
PRAZO - 22 DIA: 18-10-95
ÚLTIMO DIA: 23-10-95
ti'- O8-Al95 (COMISSÃO DE CI!NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova permissão outorgada à S.A.
Correio Braziliense, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Brasília - DF.
~RAZO -1 2 DIA: 18-1 0-95
ULTIMO DIA: 24-10-95
N2 77 Al95 (COMISSÃO DE CI!NCIA E TECNOLO
•
.
GIA, E I~FORMÁTlCA) - Aprov.a o ato que renova
a permissão outo~ada à R~I? Real FM Lida.,
par~ eXJl.'orar serviço de ~dlodlfus~o so~ora em
freqüência modulada, na Cidade CUlbá, Estado do
Mato Grosso.
PRAZO -1 2 DIA: 18-10-95
ÚLTIMO DIA: 24-10-95
N2100-AI95 (COMISSÃO DE CI!NCIA E TECNOLOGICIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) Ap~va o a~ que renova e permissão outorg!ida à
RádiO Cruzeiros FM ltda, para explorar serviço de
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radiodifusão sonora em freqOência modulada, na
cidade de Londrina, Estado do Paraná.
PRAZO -12 DIA: 18-10-95
ÚLTIMO DIA: 24-10-95
N2 102-A/95 (COMISSÁO DE CI!NCIA E TECNOLOGICIA COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) AProv~ o ato que renova a concessão outorgada à
rádio Goiatlba Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Goiatlba, Estado de Goiás.
PRAZO -1 2 DIA: 18-10-95
ÚLTIMO DIA: 24-10-95
N2 104-AJ95 (COMISSÃO DE CI!NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova. a concessão outorgada à
Rádio Alto Piranhas ltda, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Cajazeiras, Estado da Paraíba
.
PRAZO -1 2 DIA: 18-10-95
ÚLTIMO DIA: 24-10-95
Nt.105-AJ95 (COMISSÃO DE CI!NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Cidade de ItaiópoJis Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de ltaiópolis, Estado de Santa Catarina.
PRAZO -1!! DIA: 18-10-95
ÚLTIMO DIA: 24-10-95
N!! 107-A/95 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Marumby ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Campo Largo, Estado do Paraná.
PRAZO -1!! DIA: 18-10-95
ÚLTIMO DIA' 24-10-95
2 '
Ã
,..
N 109-AI95 (COMISS O DE ClcNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Sociedade Rádio da Paraíba Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba
PRAZO -1 2 DIA: 18-10-95
ÚLTIMO DIA: 24-10-95
N2 113-A/95 (COMISSÃO DE CI!NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Cultura dos Inhamus Ltda, para explorar
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serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Tauá, Estado do Ceará
PRAZO -1i. DIA: 18-10-95
ÚLTIMO DIA: 24-10-95
N~ 116-A195 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLO-

GIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Fundação Cultural Nossa Senhora da Guia, para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Patos, Estado da Paraíba.
PRAZO -1~ DIA: 18-10-95
ÚLTIMO DIA: 24-10-95
N2 117-A195 (COMISSÃO DE CiêNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio
Educadora de Guajará-Mirim ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Guajará-Mirim, Estado de Rondônia
PRAZO -1~ DIA: 18-10-95
ÚLTIMO DIA: 24-10-95
N~ 126-A/95 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a permissão da Rádio Globo
S/A, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
PRAZO -1 2 DIA: 18-10-95
ÚLTIMO DIA: 24-10-95
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cidade de Bento Gonçalves, Estado do Ri.o Grande
do Sul.
PRAZO -12. DIA: 18-10-95
ÚLTIMO DIA: 24-10-95
N9.14G-AI95 (COMISSÃO DE CiêNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorgada à Sociedade Rádio ltaparã
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de ltaporã, Estado do
Mato Grosso do Sul.
PRAZO -i!!. DIA: 18-10-95
ÚLTIMO DIA: 24-10-95
N~ 141-A195 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLO-

GIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Libertadora Mossoroense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
de ãmbito regional, na cidade de Mossoró, Estado
do Rio Grande do Norte.
PRAZO -1!!. DIA: 18-10-95
ÚLTIMO DIA: 24-10-95 .
N~ 149-AI95 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLO-

GIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Guarathan S/A, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul.
PRAZO -1~ DIA: 18-10-95
N!!. 127-A/95 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLO- ÚLTIMO DIA: 24-10-95
GIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Zé Ni.15G-AI95 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOloRibeiro - FUNZER, para explorar serviço de radioGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprodifusão sonora em freqüência modulada, nacidade
va o ato que renova a permissão outorgada à
de Taperoá, Estado da Paraíba
Rádio Cidade das Águas Ltda., para e~o~ serPRAZO -12. DIA: 18-10-95
viço de radiodifusão sonora em freqüência moÚLTIMO DIA: 24-10-95
dulada, na cidade de Amparo, Estado de São
N!!.128-AI95 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLoPaulo.
GIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Apro- ~RAZO -1~ DIA: 18-10-95
va o ato que outorga permissão outorgada à Rádio ULTIMO DIA: 24-10-95
Central Missioneira ltda., para explorar serviço de N~ 151-A195 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOloradiodifusão sonora em freqüência modulada, na
GIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTIC,A) -:- Aprocidade de São Luis Gonzaga Estado do Rio"Granva o ato que renova a concessão da rádiO Olfusora
de do Sul.
'
de Ponta Grossa ltda., para explorar serviço de
PRAZO -19. DIA: 18-10-95
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
ÚLTIMO DIA: 24-10-95
Ponta Grossa, Estado do Paraná
N9.137-A/95 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLo- PRAZO -i!!. DIA: 18-10-95
GIA, CoMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Apro- ÚLTIMO DIA: 24-10-95
va o ato que outorga permissão outorgada à Rádio N9. 157-A195 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOloSerrana de Bento Gonçalves ltda, pàra explorar
GIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aproserviço de radiodifusão sonora em onda média, na
va o ato que renova a concessão outorgada à TV
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Globo de Recife Ltda., para explorar serviço ae
radiodifusão de sons e imagens (televisão), na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco.
PRAZO -19. DIA: 18-10-95
ÚLTIMO DIA: 24-10-95
N9.158-AJ95 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que renova a permissão outorgada à FM
Cidade Ilhéus Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, nacidade
de Ilhéus, Estado da Bahia.
PRAZO -1 2 DIA: 18-10-95
ÚLTIMO DIA: 24-10-95
N9. 174-AJ95 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o atO que renova a ,concessão outorgada à
Rádio 'Excelsior da Bahia S.A., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Salvador, Estado da Bahia
PRAZO -1 2 DIA: 18-10-95
ÚLTIMO DIA: 24-10-95
N2 332-A195 (COMISSÃO DE Cl~NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Ed~ora de Chapada da Diamantina Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora, na cidade
de Seabra, Estado da Bahia
PRAZO -19. DIA: 18-10-95
ÚLTIMO DIA: 24-10-95
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N2 3.346192 (PAULO PAIM) - Permite que os débitos
decorrentes de contrato de aquisição de casa própria, celebrados pelo SFH, sejam incorporados ao
saldo devedor.
ÚLTIMO DIA: 18-10-95:
N9. 3.930193 (JACKSON PEREIRA) - Dispõe sobre a
venda de moeda estrangeira e viajantes ao exterior.
ÚLTIMO DIA: 18-10-95.
N24.389194 (NELSON MARQUEZELLI) - Dispõe sobre
a data de vencimento das prestações da casa
própria e dá outras providências.
ÚLTIMO DIA: 18-10-95.
N9. 4.579194 (JACKSON PEREIRA) - Cria a Area de Pnr
teção AJTbientaI de Caetanos, no Estado do Ceará
ÚLTIMO DIA: 18-10-95.
N9.4.658194 (NILSON GIBSON) - Dispõe sobre a vinculação dos servidores inativos do extinto Instituto
Nacional. de Assistência Médica da Previdência
Social - INAMPS.
ÚLTIMO DIA: 18-10-95.
N2 4.784194 (ARY KARA) - Fixa limite para a duração
semanal do trabalho dos fonoaudiólogos.
ÚLTIMO DIA: 18-10-95.
N2 80195 (VALDIR COLATTO) - Altera o artigo 452 da
Consolidação das Leis de Trabalho e dá outras
providências.
ÚLTIMO DIA: 18-10-95.
N!! 98195 (ODELMO LEÃO) - Altera o parágrafo ~ do
artigo ~ da Lei fl2 8.025, de 12 de abril de 1990,
estendendo ao servidor aposentado o direito à
aquisição de imóvel funcional.
1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO, CONÚLTIMO
DIA: '18-10-95.
TRÁRIOS (Art. 133)
PROJETOS DE LEI:
N!! 107/95 (ODELMO LEÃO) - Modifica os artigos 589
N9. 4.966190 (RITA CAMATA) - Acrescenta § 69. ao art.
e 590 da Consolidação das Leis do Trabalho,
3ll. da Lei fl2 7.596, de 10 de abril de 1987.
~xtingue a destinação de parte da contribuiçAo
ÚLTIMO DIA: 18-10-95.
,
sindical à Conta Especial de Emprego eSalário do
N9. 5.141190 (EDUARDO JORGE) - Dispõe sobre as
Ministério do Trabalho edáoutras providências.
obrigações dos empregadores em relação à saúde ÚLTIMO DIA: 18-10-95.
dos trabalhadores.
N9. 144195 (ÁLVARO VALLE) - Acrescenta parágrafo
ÚLTIMO DIA: 18-10-95.
ao artigo 74 da Consolidação das Leis de Trabalho,
N9. 1.604191. (JACKSON PEREIRA) - Dispõe sobre
aprovada pelo Decreto-Lei no- 5.452, de 12 de maio
prazo de utilização de livros didáticos e dá outras
de 1943.
providências.
ÚLTIMO DIA: 18-10-95.
ÚLTIMO DIA~ 18-10-95.
Ni.147/95 (ÁLVARO VALLE) - Dispõe sobre a destinaN9. 2.502192 (MAX ROSENMANN) - Dispõe sobre a •
ção de financiamentos habitacionais oficiais.
inclusão 'de capftulo sobre o vfrus da AIDS em ULTIMO DIA: 19-10-95.
livros escolares e apostilas.
N9. 516195 (FRANCISCO DORNELLES) - Dá aos diploÚLTIMO DIA: 18-10-95.
mas expedidos pelas Auto-Escolas o caráter de
N9. 2.639192 (PEDRO ABRÃO) - Considera de utilidade
Carteira Nacional de Habilitação. * (Apensado: PL
peblica a Igreja Evangélica Assembléia de Deus
n2 808195 do Deputado Alexandre Cardoso foi
de Sancierlândia, no Estado de Goiás.
•
prejudicado. Veja relação dos prejudicados).
ÚLTIMO DIA: 18-10-95'.
ULTIMO DIA: 18-10-95.
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N2 537/95 (RUBENS COSAC) - Declara tombada ao
. pais e interestaduais. (Apensado PL n2. 210/95 dO
PatrirnOnio Histórico e Artístico Nacional a ponte
Deputado Chicão Brigido)
"Epitácio Pessoa", sobre o rio Corumbá, no muni- ÚLTIMO DIA: 18-10-95.
,
<::ípio de Pires do Rio, Estado de Goiás.
N21.326191 (ELIAS MURAD E OUTROS 2) - Estende
ULTIMO DIA: 18-10-95.
..
aos portadores das doenças difusas do tecido
N2596195 (FELIPE MENDES) - Determina a alienação
conjuntivo (colagenoses) os benefícios que espade imóveis residenciais de propriedade de funclacifica e dá outras providências.
ções e empresas pÜJlicas federais e dá outras ÚLTIMO DIA: 18-10-95.
providências.
ÚLTIMO DIA: 18-10-95.
N21.335I91 (VITTORIO MEDIOLI E OUTROS 176)- N2 665195 (MAURI SÉRGIO) - Dispõe sobre a redução
Dispõe sobre a criação do Serviço Civil Voluntário.
. de acidentes e a segurança dos Atletas nas lutas ÚLTIMO DIA: 18-10-95.
de qualquer natureza e dá 01Jtras providências.
N2 3.239192 (JAQUES WAGNER E OUTROS 8) - Dá
ÚLTIMO DIA: 18-10-95.
nova recIaçao ao inicos V do artigo E)Qda Lei I'l't 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, que "alteraa Iegislaçlb
do Imposto de Renda e dá outras providências".
.2. CONTRA PARECER TERMINATIVO OE COMI8- ÚLTIMO DIA: 18-10-95.
.
SAo - ART. 54
(SUETASADB.J3ERAç&.oDOPI...ENÁROEMAPFE- N2 3.250192 (SENADO FEDERAL) - Autoriza as pesClAç&.oPAElJtJl-JAR,f\OS~DOARr.144,§1~
soas físicas a abaterem em suas declarações de
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
renda os gastos com ef11lregadosdomésticos edá
ART. 58, § 1~
outras p'rovidências. (Apensado o PL I'l't 2.n8192
INTERPOSiÇÃO DE RECURSQ ART. 58, § 32,
do Deputado Delfim Netto).
combinado com ART. 132, § 22
ULTIMO DIA: 18-10-95.
2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU INJURio N2
DICIDADE OU INADMISSIBILIDADE

3.9~3 (SENADC? FEDERAL) hlpót~ e ~ndições e~ que o

Estabelece as
Poder Público
dará assistênCia aos herdeiros e dependentes caPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:
'
rentes d.e pessoas vitimadas por crime doloso.
N2160195 (SARNEY FILHO) - Susta os Decretos de ULTIMO DIA. 18-10-95.
n2s. 1.498 e 1.499, de 24 de' maio de 1995, que
reavalia as anistias concedidas pela Lei n2. 8.878, N2 4.294193 (SENADO FEDERAL) - Qispõ8 sobre a
de 11 de maio de 1994.
revogação do inciso 11I do artigo 1~da Lei n2.8.034
-ÚLTIMO DIA: 18-10-95.
de 12 de abril de 1990, no que se refere à suspensão dos benefícios fiscais para pessoas jurídicas
PROJETOS DE LEI:
previstos na Lei n2. 7.505, de 2 de julho de 1986, ~
N22.746192(JACKSONPERElRA)-Dispõesobreosprazoo
da Lei nQ 8.313, de 23 de dezembro de 1991, e
PB8~dasc0rB3doPresDeríedaRep(blk:a,
repristina os efeitos jurídicos da Lei n2. 7.505, de
,
"GovernElJores de Estado e Prefeitos MlI1ic~.
,
2 de jtJho de 1986.
ULTIMO DIA: 18-1 0-95.
ULTIMO DIA: 18-10-95.

:~::"~~I~ADEQUAÇAoFINANCEIRA
ç

E/OU N2 108195 (ODELMO LEAO) - Estabelece a obrigatoriadade de repactuação dos contratos de financiaPROJETO DE LEI:
mento habitacional nas condições que menciona e
N21.980189 (FÁBIO FELDMANN) - Proibe a concessão
dá outras providências.
de incentivos fiscais e creditícios para a implanta- ÚLTIMO DIA: 18-10-95.
ção e desenvolvimento de programas e projetos na 3. CONTRA DECLARAÇAO DE PREJU~ICIALlDADE
Amazonia Legal.
-ART. 164, § 19ÚLTIMO DIA: 18-10-95.
(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
N2 3.662189 (PAULO PAIM) - Isenta os trabalhadores APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART. 164,
aposentados por invalidez, os deficientes físicos e § 22 E § 32)
osidososacimade60anosdeidede,QopagamenPRAZO PARA APRESENTAÇAo DE RECURSO:
to de passagens rodoviárias urbanas, intermunici- ART. 164, § 22
aR
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PROJETO DE LEI:
20
N!l 1.682191 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - ""Dispõe
sobre aposentadoria especial dos conferentes e
consertadores de carga
ÚLTIMO DIA: 18-10-95.
N!l2.400191 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Considera
penosa a atividade profissional dos trabalhadores
que especifICa.
ÚLTIMO DIA: 18-10-95.
N2 326195 (COMISSAO DE DIREITOS HUMANOS) - 23
Dispõe sobre a indenização a ser paga pela União
aos familiares dos desaparecidos por motivação
política e estabelece o rito especial para sua consessão.
ÚLTIMO DIA: 18-10-95.
N!l 551195 (GONZAGA PATRIOTA) - Dispõe sobre o
exercício de profissão de ortoptista.
ÚLTIMO DIA: 18-10-95.
NIl554/95 (ÁLVARO GAUOaNCIO NETO) -Altera o
artigo 38 da Lei ~ 8.212, de 24 de julho de 1991 ,
que "dispõe sobre a organização da Seguridade
Social, institui Plano de Custeio e dã outras
providências".
ÚLTIMO DIA: 18-10-95.
N2 786195 (EZfDIO PINHEIRO) - Revoga dispositivos
da Lei ~ 4.771, de 15 de setembro de 1965 Código Florestal.
ÚLTIMO DIA: 18-10-95.
N!l 808/95 (ALEXANDRE CARDOSO) - Dispõe sobre a concessão da Carteira Nacional de Habi!itação e dá outras providências. * (O principal
PL nSl. 516/95 foi rejeitado. Veja relação dos
rejeitados).
ÚLTIMO DIA: 18-10-95.
N2 868195 (lULA! COBRA) - Dispõe sobre o reconhecimento, reparação, descrição das circunstâncias,
localização de corpos e indenização referente aos
mortos e' desaparecidos políticos.
ÚLTIMO DIA: 18-10-95.
RELAÇAo DOS DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANDE EXPEDIENTE DO MaS DE OUTUBRO
Data Diã
Hora
Nome
18
4ª-feira 15:00
Márcio Reinaldo Moreira
15:25
Ivandro Cunha Uma
19
SLfeira 15:00
Marisa Serrano
15:25
Ivan Valente

24
25

26
27

30

31

6Lfeira 10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20
2L feira 15:00
15:25
15:50
f6:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20

3Lfeira 15:00
15:25
4Lfêira 15:00
15:25
5Lfeira 15:00
15:25
6Lfeira 10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20

2Lfeira 15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20
3Lfeira 15:00
15:25
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Sérgio Miranda
João Coser
Paulo Bemardo
Talvane Albuquerque
Nícias Ribeiro
Efraim Morais
Elias AbraMo
Mário Cavallazzi
Marcelo Barbieri
Nilson Gibson
Pedro Wilson
Jarbas Lima
Eliseu Moura
Salatiel Carvalho
Benedito Domingos
Anivaldo Vale
Carlos Nelson
Raimundo Bezerra
Adylson Motta
Edson Ezequiel
Luiz Durão
Luiz Buaiz
José Machado
Haroldo Uma
Ubaldo Corrêa
Udson Bandeira
Luciano Castro
Paulo Bauer
Roberto Rocha
Carlos Magno
Carlos Mosconi
Coriolano Sales
Mendonça Filho
João Maia
Gilvan Freire
Humberto Costa
Miguel Rossetto
Osvaldo Reis
Elcione Barbalho
Gonzaga Mota
Ricardo Gomyde
Silvemani Santos
Wilson Branco
Paulo Gouvea
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA EpOLíTICA RURAL
Sala 116, Bloco das Lideranças

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Local: Plenário 20 - Bloco das Lideranças
Horário: 10:30 h

TEMA:
- A Reforma Agrária e a Segurança Nacional no Brasil.
CONVIDADOS:

- Embaixador RONALDO MaTA SARDENBERG - Secretário de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República; e
- Dr. FRANCISCO GRAZIANO NETO - Presidente do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLqGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Sala·.13'.,.T, Anexo"

PAU T A N° 27/95
REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: Plenário 13, Anexo 11
Data: 18.10.95
Horário: 10 h
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I - ORDEM DO DIA

A • Proposições Sujeitas à Apreciação Conc~usiva das Comissões
URGÊNCIA
1-

MENSAGEM N° 330/92 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nO 64, de 22 de junho de 1992, que
renova a permissão da RÁDIO ATLÂNTICA DE FREQÜÊNCIA MODULADA LTOA,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Comélio Procópio, Estado do Paraná".
RELATOR: Dep. AROLDE DE OLIVEIRA
PARECER: FAVORÁVEL

2-

MENSAGEM N° 607/94 - do Poder Executivo - que "submete à consideração do
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 28 de julho de 1994, que renova a
concessão outorgada à TV GLOBO LTOA, para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens (televisão), na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de janeiro".
RELATOR: Dep. KO':U IHA
PARECER: FAVORÁVEL
•
Vista conjunta concedida aos Deputados WAGN~R ROSSI e ANA JÚLlA, que não
apresentaram manifestação escrita.

3-

MENSAGEM N° 615/94 - do Poder Executivo' - que "submete à apreclaçao do
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 01 de agosto de 1994, que renova
a concessão outorgada à TV GLOBO DE SÃO PAULO LTDA, para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo~';
RELATOR: Dep. ROBERTO CAMPOS
PARECER: FAVORÁVEL
Vista conjunta concedida aos Deputados WAGNER ROSSI e ANA JÚLlA, que não
apresentaram manifestação escrita

PRIORIDADE
4-

~ROJETO DE lEI N° 200/95 - do Poder Executivo - que "dispõe sobre a proteção da

propriedade intelectual de programas de computador, sua comercialização no país e
dá outras providências".
RELATOR: Dep. CÁSSIO CUNHA LIMA
PARECER: FAVORÁVEL, com substitutivo-S, acatando as Emendas nO 2, 3, 5 e 6 do
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Deputado ROBERTO SANTOS, e rejeitando as Emendas n° 1, dO ueputado
ROBERTO CAMPOS e nOs 4 e 7 do Deputado ROBERTO SANTOS
REÇlUERIMENTOS DE DESTAQUES: 04 (quatro) de autoria do Dep. ROBERTO
CAMPOS

ORDINÁRIA
5-

PROJETO DE LEI N° 2.002191 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre a
cobrança de tarifa local de telefonia nas regiões metropolitanas".
RELATORA: Dep. ANA JÚLlA
PARECER: FAVORÁVEL
VISTA concedida ao Deputado PAULO CORDEIRO que apresentou Voto em
Separado FAVORÁVEL, com substitutivo'

6-

PROJETO DE LEI N° 2.434191 - do Sr. João Mendes - que "institui programa em rádio
e televisão destinado a responder críticas ou acusações caluniosas contra o
Congresso Nacional ou qualquer de seu's membros e dá outras providências".
RELATOR: Dep. MALULY NETTO
PARECER: FAVORÁVEL

7-

PROJETO DE LEI N° 4.486/94 - do Sr. Carlos Nelson - que "institui o Programa
Nacional de Qualidade e Desenvolvimento de Produtos - PRONAP - e dá outras
providências".
RELATOR: Dep. HÉLIO ROSAS
PARECER: FAVORÁVEL

8-

PROJETO DE LEI N° 298/95 - do Sr. Paulo Gouvêa (Apenso PL nO 752/95)- que
"dispõe sobre a classificação iridicativa de diversões e espetáculos públicos,
programas de rádio e televisão e filmes oferecidos para venda ou locação e dá outras
providências".
RELATOR: Dep. JOÃO IENSEN
PARECER: FAVORÁVEL com Substitutivo

9-

PROJETO DE LEI N° 431/95 - da Sra. Dolores Nunes - que "estabelece a gratuidade
para a publicação, na imprensa oficial, de informações relativas às atividades de
instituições de fomento do desenvolvimento social e dá outras providências".
RELATORA: Dep. ALZIRA EWERTON
PARECER: CONTRÁRIO
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO EJUSTiÇA E DE
REDAÇAO

-

Sala T-09, Anexo"

PAU T A N° 89/95
A ". Proposição sujeita à apreciação da Comissão:
TRAMITAÇÃO ESPECIAL
1-

CONSULTA N° 2195 - da Mesa - que "solicita esclarecimentos acerca da perda 'do
lugar "na Comissão, ocupado em razã6 da vinculação com a bancada, no caso de
Deputado que se desfilia de seu partido, ainda que tenha sido eleito para a
Vice-Presidência do Colegiado".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: "ã semelhança do que ocorre em relação aos cargos da Mesa, o fato da
eleição para Presidente ou Vice-presidente de Comissão confere ao Deputado
estabilidade no colegiado até o término do mandato para o qual foi eleito, não
podendo ele, nessa hipótese, ser substituído a qualquer tempo pelo Líder da bancada
a que pertencia, ficando este impossibilitado de indicar outro Parlamentar para a
mesma vaga".
VISTA: Concedida ao Deputado Milton Mendes em 27.09.95.

PAU T A N° 91/95
A· Proposição sujeita à apreciação do Plenário da Casa:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
1-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 446/94 - do Sr. Valdemat Costa Neto que "convoca plebiscito sobre a obrigatoriedade do voto".
RELATOR: Deputado ALMINO AFONso
PARECER: pela inconstitucionalidade e, no mérito, pela rejeição
VISTA CONJUNTA: Concedida em 21.09.95 aos Deputados Nilson Gibson, Matheus
Schmidt e Edson Soares.
ADIADA a discussão em 27.09.95.
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B· Proposições sujeitas à apreciação 'Conclusiva das Comissões:
PRIORIDADE

2-

PROJETO DE LEI N° 191-B/91 - do Senado Federal (PLS nO 329/89) - que .''fixa
critérios para a realização de despesas com publicidade oficial".
RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto e
das nove emendas apresentadas nesta Comissão.
VISTA: Concedida vista em 17/08/95 ao Dep. Jorge Wilson, que de<.tolveu a
proposição apresentando declaração de voto pela prejudicialidade
ADIADA a discussão em 27.09.95.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3~

PROJETO DE LEI N° 6.019-A190 - Ido Sr. Telmo Kirst. - que "cria o Programa de
Crédito Fundiário".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do
Substitutivo da Comissão de Agricultura e Política Rural, na forma do Substitutivo
apresentado
VISTA CONJUNTA: Concedida em 27.09.95 aos Deputados Marcelo Déda e Nicias
Ribeiro.

4-

PROJETO DE LEI N° 382-B/91 - dá Sra. Rita Camata - que "dispõe sobre Q acesso
da mulher ao mercado de trabalho e determina outras providências".
RELATOR: Deputado ALZIRA EWERTON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, na
forma do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família, com subemendas
VISTA CONJUNTA: Concedida em 27.09.95 aos Deputados Udson Bandeira, Milton
Mendes e Vicente Cascione.

5-

PROJETO DE LEI N° 3.970/93 - do Sr. Eduardo Jorge - que "institui, sob critérios a
serem
especificados, Comissões Internas. de
Pessoal para as empresas
organizadas na forma de sociedade anônima, sociedade de responsabilidade limitada
e da administração indireta e fundacional da União na forma de co-participação na
gestão intermediária".
RELATOR: Deputado JAIR SIQUEIRA
PARECER: pela inconstitucionalidade do PL 3.970/93 e do substitutivo da CTASP
VISTA: Concedida vista em 28/06/95 ao Deputado Hélio Bicudo
ADIADA a 'discussão aj>edido do Deputado José Genoíno.
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A - Proposição sujeita a disposições especiais (art. 202 e seguintes do RI):
TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 173/95 - do
Poder Executivo
(Mensagem nO 886/95) - que "modifica o Capítulo da Administração Pública,
acrescenta normas às Disposições Constitucionais Gerais e estabelece normas de
transição".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela admissibilidade, com emendas
VISTA CONJUNTA: Concedida em 26.09.95 aos Deputados Matheus Schmidt, Milton
Mendes, Jair Siqueira, Nilson Gibson, Jarbas Lima, Aldo Arantes, Vicente Arruda,
Benedito de Lira, Milton Temer, Marcelo Déda, Zulaif;: Cobra, Alexandre Cardoso,
Gerson Peres, Udson Bandeira, Coriolano Sales e Vilmar Rocha.
ENCERRADA a discussão em 17.10.95.

PAU T A N° 94/95
A - Proposição sujeita à consulta da Comissão de Constituição, Justiça e
de Redação:
1-

CONSULTA N° 3/95 - do Sr. Fernando Lyra - que "solicita a manifestação da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação sobre decisão da Presidência
que prevê a constituição de Comissão Especial para apreciação do Projeto de Lei
nO 4.109, de 1993, que dispõe sobre a imp-ortação de bens usados".
RELATOR: Deputado ROBERTO MAGALHÂES (AVOCADO)
PARECER:
pela não constituição de Comissão Especial, pois que a apreciação de mérito do
PL 4.109/95 é de competência de somente duas comissões: Economia, Indústria e
Comércio; e Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias

PAU T A N° 95/95
A - Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:
PRIORIDADE

1-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 3/95 - do Sr. Cunha Bueno - que "altera o art.
1° da Lei Complementar nO 78, de 30 de dezembro de 1993, que "disciplina a
fixação dq número de Deputados, nos termos do art. 45, § 1° da Constituição
Federal".
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RELATOR: Deputado CLÁUDIO CAJADO
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade
VISTA: Concedida em 27.09.95 ao Deputado Jarbas Lima.
2-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 6/95 - do Sr. Miro Teixeira - que "modifica o § 5° do
art. 5° da Resolução nO 01/89, do Congresso Nacional, que "dispõe sobre a
apreciação, pelo Congresso Nacional, das medidas provisórias a que se refere o art.
62 de Constituição Federal".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela anti-regimentalidade
ADIADA a discussão a pedido do relator.

PAUTA N°96/95
A • Proposições sujeitas a disposições especiais (art. 202 e seguintes do RI):
TRAMITAÇÃO ESPECIAL
1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 53/95 - do Sr. Edinho Araújo e
outros - que "estabelece eleições gerais e coincidência de mandatos". (Apensa a
PEC n° 119/95)
RELATOR: Deputado IVANDRO CUNHA LIMA
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC nO 119/95, apensada, com emenda
VISTA: Concedida em 27.09.95 ao Deputado Milton Mendes.

2-

PROPOSTA .DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 84/95 - do Sr.' Marquinho Chedid e
outros - que "altera o art. 62 da Constituição Federal". (Apensa a PEC nO 117/95)
RELATOR: Deputado ALDO ARANTES
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC nO 117/95, apensada

3-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 93/95 - do Sr. Iberê Ferreira e outros
- que "elimina exigência de segundo turno nas eleições de Governador e
Vice-Governador, de Prefeito e Vice-Prefeito".(apensa a Proposta de Emenda à
Constituição n° 96/95)
RELATOR: Deputado IVANDRO CUNHA LIMA
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC nO 96/95, apensada

4--.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 94/95 - do Sr. Álvaro Gaudêncio
Neto e outros - que "estabelece critérios para a realização de investimentos em
obras públicas nos três níveis de governo".
RELATOR: Deputado NEY LOPES
PARECER: pela admissibilidade
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5-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 107/95 - do Sr. Armando Abílio e
outros - que "prorroga os mandatos dos atuais Prefeitos e Vereadores".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela inadmissibilidade

6-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 111/95 - do Sr. Paulo Gouvêa e
outros - que "estabelece a coincidência geral das eleições a partir do ano
2.002".(Apensa a PEC nO 141/95)
RELATOR: Deputado IVANDRO CUNHA LIMA
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC n° 141/95, apensada

7-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 125/95 - do Sr. Luciano Castro e
outros - que "altera o art. 231 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela admissibilidade

8-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 132/95 - do Sr. Roberto Magalhães e
outros - que "altera a redação do inciso IV do art. 24 da Constituição Federal e
acrescenta parágrafo ao mesmo artigo".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela admissibilidade
VISTA: Concedida em 27.09.95 ao Deputado Jarbas Lima.

9-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 136/95 - da Sra. Laura Carneiro e
outros - que "acrescenta parágrafo ao art. 37 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ELIAS ABRAHÃO
PARECER: pela admissibilidade

10 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 148/95 - do
Sr. Anivaldo Vale e
outros - que "altera a redação do art. 159 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado UDSON BANDEIRA
ARECER: pela admissibilidade
11 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 152/95 - do Sr. Benedito Guimarãe~
- que "altera a redação do inciso 111 do art. 60 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado JORGE WILSON
PARECER: pela admissibilidade

PAU T A N° 97195
A • Redações Finais
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
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1-

PROJETO DE LEI N° 1.586-B/91 - do Senado Federal (PLS nO 83/91) - que "altera a
Lei n° 6.662, de 25 de junho de 1979, que "dispõe sobre a: Política Nacional de
Irrigação, e dá outras providências".

2-

PROJETO DE LEI N° 4.293/93 - do Senado Federal (PLS nO 89/92) - que "altera
dispositivos da Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que "Institui o Código de
Processo Civil", que tratam do agravo de instrumento",

AVISO N°40/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 09.10.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão

A· Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (Art.54,1I)
1-

PROJETO DE LEI N° 2.022-CJ91 - do Sr. Eduardo Jorge - que "dispõe sobre a
proibição do uso de marca comercial ou de fantasia nos produtos farmacêuticos"..
(apenso o Projeto de Lei nO 3.260/92)
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA

2-

PROJETO DE LEI N° 4.675-A/94 - do Poder Executivo (Mensagem nO 472/94) - que
"dispõe sobre o processo seletiv'p para o ingresso nas categorias funcionais da
Carreira Policial Civil do Distrito Federal e dá outras providências".
.
RELATOR: Deputado ARY KARA

3~

PROJETO DE LEI N° 517-A/95 - do' Sr. Francisco Dornelles - que "prorroga a
vigência da Lei nO 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que. "dispõe sobre a
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis
para utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas
portadoras de deficiência física e aos destinados ao transporte escolar, e dá outras
providências",
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON

4-

PROJETO DE LEI N° 720-B/95 - do Ministério Público Federal (Mensagem nO
02/95-PGR) - que "altera para 285% o limite máximo da Gratificação Extraordinária
devida aos servidores da categoria funcional de Técnico do Ministério Público dá
União".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON

B· Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito
5-

PROJETO DE LEI N° 589-A/95 - da Sra. Rita Camata - que "dá nova redação ao artigo
30 do Código de Processo Civil".
RELATOR: Dep~tado RÉGIS DE OLIVEIRA
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A V I S. O N° 41/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 11.10.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 3a Sessão

A • Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (Art. 54,11)
1-

PROJETO DE LEI N° 1.828-B/91 - do Senado Federal (PLS n° 53/91) - que "dispõe
sobre o livre acesso às praias de terrenos de marinha e seu uso público".
(apenso ó Projeto de Lei nO 1.009/91)
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE

2-

PROJETO DE LEI N° 3.155-B/92 - do Poder Executivo (Mensagem nO 523/92) - que
"dispõe sobre títúlós de crédito rural e dá outras providências". (apenso o Projeto de
Lei nO 2.911/92)
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA

3-

PROJETO DE LEI N° 3.403-C/92 - do Senado Federal (PLS nO 297/91) - que "dá
prioridade de atendimento à clientela que especifica, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado IVANDRO CUNHA LIMA

4-

PROJETO DE LEI N° 4.288/93 - do Sr.· Adylson Motta - que "altera a redação do
artigo 2° da Lei nO 8.501, de 30 de novembro de 1992, permitindo a utilização, pelas
escolas de Odontologia, de cadáver não reclamado, para fins de estudos ou
pesquisas".
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE

5-

PROJETO DE LEI N° 4.330-A/93 - do Sr. Murilo Pinheiro - que "determina que os
estabelecimentos comerciais coloquem em lugar visível, o preço de cada um dos
produtos oferecidos à venda".
RELATOR: Deputado MATHEUS SCHMIDT

6-

PROJETO DE LEI N° 4.681-C/94 - do Sr. Sérgio Arouca - que "dispõe sobre as
condições e funcionamento de serviços de saúde para as populações indígenas". •
-RELATOR: Deputado ROLAND LAVIGNE

7-

PROJETO DE LEI N° 102-A/95 - do Sr. Odelmo Leão - que "acrescenta § 4° ao
artigo 457 da Consolidação das Leis do Trabalho, para excluir do salário do
trabalhador rural liberalidades concedidas nas condições que menciona".
R~LATO.R: Deputado MARCELO DEDA
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8-

PROJETO DE LEI N° 343-A/95 - da Sra. Ana Júlia - que "dá nova redação ao
parágrafo 4°, inciso IV, do artigo 9°, da Lei-no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que
"dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma
agrária, previstos no Capítulo 11I, Título VII, da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ALMINO AFFONSO

9-

PROJETO DE LEI N° 405-A/95 - do Sr. Fernando Zuppo - que "institui direito de
precedência de atendimento em repartições públicas e estabelecimentos privados à
clientela que especifica".
. RELATOR: Deputado ENIO BACCI

10 - PROJETO DE LEI N° 360-A/95 - do Sr. Jorge- Tadeu Mudalen - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade do uso de colete à prova de bala por profissionais nas condições
que especifica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ REZENDE
11 - PROJETO DE LEI :N~ 4Ti -A/95 - do Sr. Antonio Joaquim ':' _que "estende aos
Secretários de Fazenda dos Municípios a previsão do artigo 54 da Lei nO 3.470, de
28 de novembro de 1958, que "altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO-

B • Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito
12 - PROJETO DE LEI N° 2.503/92 - do Sr. Paulo Bernardo - que "dispõe sobre o
pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano -IPTU nas locações residenciais
e dá outras providências".
(apensos os Projetos de Lei nOs 3.600/93, 165/95 e 64/95)
RELATOR: Deputado ALMINO AFFONSO
13 - -PROJETO DE LEI N° 4.765/94 - do Sr. Valdir Colatto - que "altera o artigo 77 da Lei nO
6.015, de 31 de dezembro de 1973, que "dispõe sobre os registros públicos e d~
outras providências".
RELATOR: f1eputado ROLAND LAVIGNE
14 - PROJETO DE LEI N° -295-A/95 - do Sr. Arnaldo Faria ae Sá - q!Je "assegura
preferência aos maiores de sessenta anos na tramitação de processos judiciais
contra a Previdência Social".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
15 - PROJETO DE LEI N° 307-A/95 - do Sr. Genésio Bernardino - que "assegura às
pessoas de baixa renda gratuidade no exame do código genético (DNA) nas
hipóteses que indica".
RELATOR: Deputado TALVANE ALBUQUERQUE
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16 _ PROJETO DE LEI N° 912/95 - do Sr. Régis de Oliveira - que "dá nova red~~o ao
parágrafo 1° do artigo 145 da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Codlgo de
Processo Civil".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA

17 - PROJETO DE LEI N° 917/95 - do Sr. Augusto Viveiros - que "dispõe sobre o protesto
de títulos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA

18 - PROJETO DE LEI N° 925/95 - do Sr. Chicão Brígido - que "altera o artigo 82 da Lei nO
7.210, de 11 de julho de 1984, que" institui a Lei de Execução Penal".
RELATOR: Deputado HELIO BICUDO
19 - PROJETO DE LEI N° 952/95 - do Sr. José Fortunati - que "dispõe sobre a
impossibilidade de cobrança de honorários de sucumbência em ações revisionais de
alu9uel, e dá outras providências".
RE~TOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
Sala T-11, Anexo II

PAUTA N° 41/95
Local: Plenário nO 17, Anexo 11
Horário: 10:30h

A • Discussão e Votação de Requerimentos e Relatórios em Geral:
1-

Requerimento do Deputado José Coimbra propondo Reunião de Audiência Pública
com os seguintes Senhores: Maria Bernardete de Paula Eduardo, Diretora da
Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo; Silvio Becker,
Sócio da NCM - Nefrologia e Clínica Médica de São José dos Campos - SP; Neide
Regina Barriguelli, Presidente da Associação de Pacientes Renais Crônicos e o
Presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, para esclarecerem sobre fatos que
resultaram em graves danos a pacientes que se submeteram a hemodiálise em várias
clínicas que fazem esse tipo de tratamento.
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2-

Requerimento do Deputado Valdir Colatto propondo Reunião de Audiência Pública
com os seguintes Senhores: Paulo Cesar Ximenes, Presidente do Banco do Brasil
S/A; Ozias Rodrigues Monteiro, Presidente da ASBACE; Maurício Schulman,
Presidente da FENABAN e o Sr. Gustavo Loyola, Presidente do BACEN, para
prestarem esclarecimentos de crédito rural e. as questões dos extratos de contas e
memória de cálculo dos mesmos.

3-

Requerimento do Deputado Fernando' Gabeira propondo o envio de Indicação ao
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos· e da Amazônia Legal, relativa a
problemas ambientais relacionados ao modelo Uno Mille Eletronic da FIAT.

B • Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE
4-

PROJETO DE LEI N° 4.511-A/94 - do Senado Federal (PLS nO 073/93) - que "dispõe
sobre a obrigatoriedade de incluir na nota fiscal o valor do frete do transporte de
combustíveis".
RELATOR: Deputado AGNALDO TIMÓTEO.
PARECER: Favorável a este e contrário a emenda adotada pela CEIC.
VISTA: O Deputado Pimentel Gomes não apresentou manifestação escrita.

ORDINÁRIA
5-

PROJETO DE LEI N° 528/95 - do Sr. Sérgio Carneiro - que "dispõe sobre as
exigências ambientais para a concessão de financiamentos oficiais"..
RELATOR: Deputado PIMENTEL GOMES
PARI;CER: Favorável, com.emendas.

6-

PROJETO DE LEI N° 633/95 - da Sra. Veda Crusius - que "dá nova redação ao caput
do artigo 9° da Lei nO 8.723, de 28 de outubro de 1993, que 'dispõe sobre a redução
de emissão de poluentes por veículos automotores e dá outras providências"~
RELATOR: Deputado ALBÉRICO FILHO
PARECER: Favorável, com Substitutivo.
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SUBCOMISSÃO· ESPECIAL DESTINADA A ESTUDAR A
CONTAMINAÇÃO E QUALIDADE DOS ALIMENTOS

PA U T A N° 01/95
Horário da Reunião: 10:OOh
Local: Plenário nO 17'1 Anexo 11

A • Instalação e Eleição da Subcomissão;
B • Assuntos Internos

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Local: Plenário nO 13, Anexo 11
Horário: 14:00h
TEMA:
"ESCLARECIMENTOS
SOBRE
O
PROGRAMA
DE
ZONEAMENTO
ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO ESTADO DE RONDÔNIA COM VISTAS A INSTRUIR
A PROPOSTA DE FtSCALlZAÇAo E CONTROLE N° 11/95 - DOS SRS. IVAN
VALENTE:,'E GILNEY VIANA - QUE "SOLICITA QUE A COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS FISCALIZE A SECRETARIA DE
ASSUNTOS ESTRATÉGICOS NO QUE SE REFERE AO PROGRAMA' DE
ZONEAMENTO 'ECOLÓGICO-ECONÔMICO DA AMAZÔNIA LEGAL".

EXPOSITORES;
- Sr. GILBERTO INÁCIO DE ARAÚjO, Secretário da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente, Interior e Justiça - Boa VistalRR~
-Sr. . ALVARO
LUCAS
DO
AMARÂL,
Coordenador
do
Zoneamento
Ecológico-Econômico da Secretaria de Estadp de Planejamento e Coordenação Geral
- CuiabálPR;
- Sr. RUI MOURA BANANEIRA, Coordenador do Zoneamento Ecológico-Econômico
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia - Manaus/AM;
.... Sr. BENEDITO VITOR RABELO, Coordenador Técnico-Executivo do Zoneamento
Ecológico-Econômico da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
- MacapálAmapá.
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A V I S O N° 45/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO
Início....:09/10/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18 h

Prazo....: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO.

1-

PROJETO DE LEI N° 590/95 - da Sra. Rita Camata - que " dá nova redação ao do
artigo 18 da Lei nO 4.771, de 15 de setembro de 1965, - Código Florestal".
RELATOR:Deputado FERNANDO GABEIRA

A V I S O N° 46/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO
Início....: 18/10/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Pra~o ....: 5 Sessões
Decurso: -

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO.

1-

PROJETO DE LEI N° 576/95 - que "estabelece a proibição da venda de qualquer tipo
de medicamento, droga, insumos farmacêuticos e correlatos, em estabelecimentos·
comerciais não especializados no ramo e não legitimados ao controle sanitário".
RELATOR: Deputado REMI TRINTA

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Sala T-15 - Anexo 11

PAU T A N° 23/95
Local: Plenário 15, Anexo 11
Data: 18 de outubro, às 10 horas
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A • ProposiçÕes Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:
URGÊNCIA
1-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 94/95 - da Comissão de Relações
Exteriores (Mensagem nO 1.204/94) - que "aprova o texto da Convenção
Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas, concluída em Belém
do Pará, em 09 de junho de 1994",
RELATÇ>R: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: favorável

2-

PROJETO DE LEI N° 451/95 - do Sr. Arlindo Chináglia - que "dispõe sobre medi.das
de prevenção e repressão aos fenômenos de violência por ocasião de competições
esportivas e dá outras providências". (apensos os PLs nOs 865/95 e 928/95)
RELATOR: Deputado ANTONIO FEIJÃO
PARECER: contrário a este e aos de nOs. 865/95 e 928/95, apensados.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRA

3-

PROJETO DE LEI N° 365/93 - do Sr. Jair Bolsonaro - que "torna sem efeito o Decreto
de 25 de maio de 1991, que h0mologa a demarcação administrativa da terra indíg'ina'
Yanomami, nos estados de Roraima e Amazonas".
RELATOR: Deputado ELTON ROHNELT
PARECER: favorável
VISTA: concedida ao Deputado WERNER WANDERER, em 28.09.95

B • Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:
PRIORIDADE
4-

PROJETO DE LEI N° 3.290/92- do Senado Federal (PLS nO 42/92) - que "dispõe
sobre despesas de caráter sigiloso".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH
PARECER: favorável
VISTA: concedida ao Deputado ARNALDO MADEIRA, em 28.09.95

5-

PROJETO DE LEI N° 4.380-A/94 - do Poder Executivo (MSE nO 1.069/94) - que. "fixa
as condições para a participação do Brasil em operações patrocinadas por organismo
internacionais intergovernamentais".
RELATOR: Deputado ARNALDO MADEIRA
PARECER: contrário a este e as duas (2) emendas
apresentadas na Comissão
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PROJETO DE LEI N° 804/95 - do Podet Executivo - que ''fixa a Gratificação de
Representação pelo exercício de função nos Gabinetes dos Ministros Militares, e dá
outras providências"
RELATOR: Deputado ELTON ROHNELT
PARECER: favorável
VISTA: concedida ao Deputado Moisés Lipnik em' 28.09.95

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

7-

PROJETO DE LEI N° 2.663/92 - do Sr. Jair Bolsonaro - que "suprime o parágrafo 3°
do artigo 51 da Lei nO 6.880, de 9 de dezembro de 1980, que "dispõe sobre o Estatuto
dos Militares".
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH
PARECER: contrário

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR
'Sata 142,;.0, Anexo 11
Local:
Plenário nO 18 - Anexo 11
Horário: 10 horas

Discussão e votação de Emendas da Comissão ao PROJETO DE ,LEI N° 35, de
1995 - do Congresso Nacional - que' U Estima a Receita e fixa a Despesa da União
para o exercício financeiro de 1996".

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Sala 611 - Anexo 11
LOCAL: Plenário 19, Blocos das Lideranças
HORÁRIO: 14:00 horas
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PAUTA N°32
A) REQUERIMENTOS:
1-

Requerimento nO 34/95 - do Sr. Pedro Wilson - que "requer a realização de audiência
pública da Comissão de Direitos Humanos, em Palmas-TO, para discutir o
PRODECER 111 - Programa de Desenvolvimento do Cerrado - 111, em conjunto com as
Comissões de Agricultura e Política Rural e Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias".

2-

Requerimento nO 40/95 - do Sr. Domingos Dutra - que "requer a ralização de reunião
de audiência pública em conjunto com as Comissões de Defesa do Consumidor, meio
Ambiente e Minorias, de Agricultura e Política Agrícola e de Minas e Energias, a
respeito do Projeto Grande Carajás".

B) DISCUssAo PARA OFERECIMENTO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO/96:
3 -. Discussão.e aprovação de Emendas de Comissão ao Orçamento da União para o
Exercício de 1996.

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
Sala 110 - Bloco das Lideranças

PAU T A N° 40/95
Horário: 10 h
A • Requerimento:

•

1-

Requerimento - do Sr. Cunha Bueno - que "solicita ao Tribunal de Contas da União
informações que esclareçam entrevista que, segundo notícia da imprensa (Jornal de
Brasília, 19.09.95, p.3, Caderno 2), teria sido concedida pero Presidente Marcus
Vilaça ao Bom Dia Brasil, da·-Rede Globo de Televisão, sobre a situação de gastos de
verbas governamentais com a'extinta empresa estatal COALBRA, que se propunha a
fazer álcool de madeira. com tecnologia russa".
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Er· Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIÁ
2-

PROJETO DE LEI N° 2.335/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre a
intermediação na venda de concursos de prognósticos e credenciamentos de agentes
lotéricos".
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER
PARECER: contrário

3-

PROJETO DE LEI N° 2.417/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre as
atividades, o registro e o funcionamento das agências de turismo e dá outras
providências".'
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH
PARECER: favorável, com Substitutivo
VISTA: devolução da vista pelo Deputado HERCULANO ANGHINETII, sem
mànifestação escrita

A V I S O N° 18/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 10/10/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 4 8 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO.

1-

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE LEI N° 566/95 - do
Sr. José Janene - que "dispõe sobre a inexecutoriedade do endosso e do aval
concedido em títulos de crédito transat;ionados nas operaÇ,Ões de fomento mercantil".
RELATOR: Deputado ANTONIO DO VALLE

A V I S O N° 19/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 11/10/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

1-

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 38 sessão

PROJETO DE LEI N° 396/95 - do Sr. João Fassarella - que "altera dispositivos da Lei
nO 605, de 5 de janeiro de 1949, que "dispõe sobre o repouso semanal remunerado e
o pagamento de salário nos dias feriados civis e religiosos".
RELATOR: Deputado CARLOS DA CARBRÁS

Outubro de 1995

2-
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PROJETO DE LEI N° 966/95 - do Sr. Lima Netto - que "estabelece novas
características para elemento de proteção traseira (pára-choque) a ser utilizado em
caminhões e veículos afins, e dá outras providêncais".
RELATOR: Deputado HERCULANO ANGHINETTI

A V I S O N° 20/95
RE(;t.SIIVIENTO DE EMENDAS
Início.: 13/10/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

1-

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE LEI N° 611/95 - do
Sr. Jorge Anders - que "dispõe sobre a responsabilidade civil de estabelecimentos
comerciais e prestadores de serviços por danos causados a veículos automotores
estacionados em áreas por eles oferecidas".
RELATOR: Deputado ENIVALDO RIBEIRO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO
PAU T A N° 33/95
Local: Plenário nO 08, Anexo 11
Data: 18.10.95
Horário: 10h

A • Proposiçãos Sujeita à Apreciação do Plenário da Casa:
URGÊNCIA
1-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 182/95 - da Comissão de Relações
Exteriores (Mensagem nO 634/95) - que "aprova o texto do Acordo de Cooperação
Cultural e Educacional, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Turquia, em Brasília, em 10 de abril de 1995",
RELATOR: Deputado Alvaro Valle
PARECER: favorável
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B· Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:

TRAMITAÇÃOORDINÃRIA
2-

PROJETO DE LEI N° 506/95 - do Sr. Remi Trinta - que "dispõe sobre a inclusão
obrigatória de Educação Sexual no currículo da escola fundamental".
RELATORA: Deputada Maria Elvira
PARECER: favorável,_ com substitutivo ao Projeto de à emenda apresentada na
Comissão

3-

PROJETO DE LEI N° 773/95 - do Sr. Marconi Perillo - que "dispõe sobre a criação de
Conselho Social junto às Universidades Federais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Ubiratan Aguiar
PARECER: contrário
VISTA: o Deputado Ricardo Barros pediu vista em 04/10/95

4-

PROJETO DE LEI N° 775/95 - do Sr. Carlos Cardinal - que "determina a inclusão no
tempo de serviço dos integrantes do Magistério, para fins de aposentadoria, do
período em que exerceram cargo de Secretário de Educação nos Estados ou
Municípios".
RELATOR: Deputado Ubiratan Aguiar
PARECER: favorável

5-

PROJETO DE LEI N° 789/95 - do Sr. Roberto Rocha - que "determina a redução da
taxa de matrícula e das mensalidades escolares nos casos que especifica".
RELATOR: Deputado Paulo Lima
PARECER: contrário

A V I S O N° 76195
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 13/10/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

1-

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

PROJETO DE LEI N° 981/95 - do Sr. Sérgio Carneiro - que "dispõe sobre o ingr.esso
nas universidades federais e estaduais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Fernando Zuppo
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2-

PROJETO DE LEI N° 982/95 - do Sr. Paulo Paim - que "acrescenta dispositivo à Lei nO
6.494, de 7 de dezembro de 1977, que dispõe sobre os estágios de estudantes,
alterada pela Lei nO 8.859, de 23 de março de 1994".
RELATORA: Deputada Lídia Quinan

3-

PROJETO DE LEI N° 985/95 - do Sr. Paulo Lima - que "estabelece o piso salarial
profissional para professores do ensino funadamental e médio do País, previsto no
inciso V do artigo 206 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado Ubiratan Aguiar

4-

PROJETO DE LEI N° 987/95 - do Senado Federal (PLS n° 144/95) - que "declara
feriado nacional o dia 20 de novembro de 1995, destinado às comemorações do
Tricentenário da Morte de Zumbi dos Palmares".
RELATOR: D~putado Alvaro Valle

5-

PROJETO DE LEI N° 988/95 - do Senado Federal (PLS nO 158/95) - que "autoriza o
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Miracema do Tocantins, no
Tocántins.
REtATOR: Dep~tado Pedro Wilson

6-

PROJETO DE LEI N° 990/95 - do Senado Federal (PLS nO 157/95) - que "autoriza o
Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Muricilândia, no Tocantins".
.
RELATORA: Deputada Lídia Quinan

7-

PROJETO DE LEI N° 991/95 - do Senado Federal (PLS nO 106/95) - que "dispõe sobre
a criação do 'Dia Nacional do Seringueiro' e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Expedito Junior

A V I S O N° 77/95
RECEBIMENTO DE DESTAQUES
Início.: 13/10/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

Prazo.: 2 Sessões
Decurso: 28 Sessão

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO DESTAQUES APRESENTADOS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1-

PROJETO DE LEI N° 506/95 - do Sr. Remi Trinta - que "dispõe sobre a inclusão
obrigatória de Educação Sexual no currículo da escola fundamental".
RELATORA: Deputada Maria Elvira
PARECER: favorável, com substitutivo ao Projeto e à emenda apresentada na
Comissão
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PROJETO DE LEI N° 775/95 - do Sr. Carlos Cardinal - que "determina a inclusão no
tempo de serviço dos integrantes do Magistério, para fins de aposentadoria, do
período em que exerceram cargo de Secretário de Educação nos Estados ou
Municípios".
RELATOR: Deputado Ubiratan Aguiar
PARECER: favorável

COMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO
Sala T-12, Anexo 11
HORÁRIO: 10 h
LOCAL: Plenário 10, Anexo 11

PAU T A N° 23/95
A· Proposições Sujeitas à Apreciação pelo Plenário da Casa:

PRIORIDADE
1-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 5195 - do Sr. Expedito Junior - qu~ "dispõe
sobre a transferência de recursos do Fundo de Participação dos Municípios para a
Câmara Municipal".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ
PARECER: pela aprovação
VISTA: a Deputada Veda Crusius apresentou voto em separado, pela rejeição

2-

PROJETO DE LEI N° 324/95 - do Senado Federal (PLS n° 92/91) - que "altera a
redação do artigo 15 da Lei nO 8.004, de 14 de março de 1990, que dispõe sobre
transferência de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação e dá
outras providências".
.
RELATOR: Deputado JOÃO COLAÇO
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação
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Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3-

PROJETO DE LEI N° 5.698/90 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre limite de
isenção na cobrança do imposto de renda das pessoas físicas e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária, com emenda, e, no mérito,
pela aprovação
VISTA: O Deputado Augusto Viveiros devolVeu o Projeto, sem manifestação escrita
o

4-

PROJETO DE LEI N° 3.797 -B/93 - do Sr. L.uiz Moreira - que "dispõe sobre o seguro
obrigatório dos veículos automotores de vias terrestres da União
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária
VISTA: O Deputado Manoel Castro apresentou voto em separado, pela adequação
financeira e orçamentária, com emenda
OI.

O

5-

PROJETO DE LEI N° 17-Al95 - do Sr. Nilson Gibson - que "acrescenta parágrafo ao
artigo 46 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, que dispõe sobre o Estatuto da
Terra, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada CONCEiÇÃO TAVARES
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição

6-

PROJETO DE LEI N° 41-Al95 - do Sr. Nilson Gibson - que "acrescenta inciso ao art.
1° da Lei nO 8.199, de 28 de junho de 1991, revigorada pela Lei nO 8.843, de 10 de
janeiro de 1994".
RELATOR: Deputado MARCIO FORTES
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição do
Projeto e do Substitutivo adotado na Comissão de Viação e Transportes

7-

PROjETO DE LEI N° 272/95 - do Sr. Koyu lha - que "dispõe sobre a dedutibilidade de
contribuições a entidades sindicais ou classistas e de previdência privada, na
formação da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas".
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição
VISTA: O Deputado Silvio Torres devolveu o Projeto, sem manifestação escrita

8-

PROJETO DE LEI N° 363/95 - do Sr. José Coimbra - que "isenta do Imposto de
Renda, no limite que estabelece, os rendimentos de pessoas físicas nas condições
que especifica".
RELATORA: Deputada YEDA CRUSIUS
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação
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PROJETO DE LEI N° 521/95 - do Sr. José Janene - que "dispõe sobre a restituição
do imposto de renda e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ FORTUNATI
PARECER: pela inadequação financeira e orçamen~ária e, no mérito, pela rejeição

10 - PROJETO DE LEI N° 673/95 - do Sr. Jorge Anders - que "dispõe sobre a isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, para aquisição de máquinas tipo
retro-escavadeira e motoniveladora pelas Prefeituras Municipais".
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição do
Projeto e do PL nO 876/95, apensado

A V 18,0 N° 24195
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 10/10/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

A - MÉRITO:
1-

PROJETO DE LEI N° 3.156-A/92 - do Poder Executivo (MSG N° 524/92) (em apenso o
PL nO 2.634/92) - que "elimina a cobrança da taxa incidente sobre a Anotação de
Responsabilidade - ART, referente a serviços de engenharia, arquitetura e agronomia,
instituída pela Lei nO 6.496, de 7 de dezembro de 1977".
RELATOR: Deputado Luís ROBERTO PONTE

2-

PROJETO DE LEI N° 448-A/95 - do Sr. Antonio Joaquim - que "altera o artigo 5°,
inciso I, da Lei nO 7.827, de 27 de setembro de 1989, que regulamenta o artigo 159,
inciso I, alínea "c", da Constituição Federal".
RELATORA: Deputada VEDA CRUSIUS

3-

PROJETO DE LEI N° 934/95 - do Senado Federal (PLS N° 92/95) - que "dispõe sobre
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisição de veículos que
menciona".
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS

4-

PROJETO DE LEI N° 957/95 - do Sr. Jorge Bornhausen
- que "simplifica
procedimentos de declaração do imposto de renda das pessoas físicas nas condições
que especifica".
RELATOR: Deputado ANTONIO KANDIR
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5-

PROJETO DE LEI N° 968/95 - do Sr. Antonio Feijão ~ que "altera a Lei nO 8.001, de ,13
de março de 1990, que "define os percentuais da distribuição da compensação
financeira de que trata a Lei nO 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado SAULO QUEIROZ

6-

PROJETO DE LEI N° 986/95 - do Sr. Welinton Fagundes - que "altera o parágrafo 1°
do artigo 3° da Lei nO 8.004, de 14 de março de 1990, que "dispõe sobre transferência
de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ
.

.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Sala T-16 - Anexo 11
Data: 18/10/95
Local: Plenário 16, Anexo 11
Horário: 10 horas

PAU T A N° 27/95
A • Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:
ORDINÁRIA
1-

PROJETO DE LEI N° 964-A/91 - do Sr. Aroldo Cedraz - que "estabelece critérios para
aplicação de recursos federais destinados à eletrificação rural em apoio a projetos de
irrigação no Nordeste".
RELATOR: Deputado JOSÉ TUDE
PARECER: pela aprovação, com 2 emendas do relator, bem como da Emenda nO
CME/01.

2-

PROJETO DE LEI N° 571/95 - do Sr. Fausto Martello - que "dispõe sobre a segurança
na comercialização de gás liquefeito de petróleo."
RELATOR: Deputado AIRTON DIPP
PARECER: favorável com emenda
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B - Discussão e votaçlo das emendas desta Comissão Permanente à Proposta
Orçamentária para o exerciclo de 1996.

A V I S O N° 12/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 09.10.9S
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

1-

Prazo.: OS Sessões
Decurso: S8 Sessão

PROJETO DE LEI N° 299·Al95 - do Sr. Ricardo Heráclio - que "dispõe sobre os
critérios a serem observados na definição de localização das novas destilarias no
Território Nacional.tl
RELATOR: Deputado FRANCISCO DiÓGENES

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
Sala T10, Anexo /I
Local: Plenário 14 - Anexo 1/
Horário: 11 horas

PAU T A N° 25/95
A) REQUERIMENTO:
1) REQUERIMENTO S/N°/95 - da Sra. Deputada Sandra Starling e do Sr. Deputado Luiz
Gushiken - que "requer o convite de representante(s) do Itamaratye de debatedores, especialistas no assunto, para discutir a política brasileira referente aos investimentos externos e
os acordos de promoção e proteção recíproca de investimentos firmados pelo ExeGutivQ,
com vários países, nos últimos 15 meses".

B) PROPOSIÇOES SUJEITAS Á APRECIAÇÃO PELO PLENÁRIO DA CASA:
TRAMITAÇÃO ORDINARIA
1-

MENSAGEM N° 736/95 - do Poder Executivo - que "submete à consideração do
Congresso Nacional o texto do Acordo para Pesquisa em Mudanças Globais acerca
da Sede do Instituto Interamericaono, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais,
no Rio de Janeiro, em 28 de abril de 1995".
RELATOR: Deputado AROLDO CEDRAZ
PARECER: Favorável
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MENSAGEM N° 857/95 - do Poder Executivo - que "submete à consideração do
Congresso Nacional o texto do Acordo de Cooperação Cultural e Educacional,
celebrado entre o Governo d~ República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Namíbia, em Brasília, em 7 de março de 199~".
RELATOR: Deputado ROBÉRIO ARAÚJO
PARECER: Favorável

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
Sala 107 A - Anexo 11
Reunião: Plenário 9 - Anexo 11
Horário: -1 Oh

PAU T A N° 21/95
REUNIÃO ORDINÁRIA DESTINADA À "DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS EMENDAS
DE COMISSÃO A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 1996", DO PROJETO DE LEI N°
35195-CN.

A V I S O N° 31/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 9/10/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessâo

1-- PROJETO DE LEI N° 616/95 - do Sr. Valdemar Costa Neto - que "dispõe sobre a
criação de um selo único, válido em todo o país, com intuito de garantir acesso
privilegiãdo aos portadores de deficiências físicas".
RELATOR: Deputado LUIZ BUAIZ
2-

PROJETO DE LEI N° 942/95 - do Sr. Ricardo Izar -, que "altera o artigo 42 da Lei n°
6.435, de 15 de julho de 1977, que "dispõe sobre as entidades de previdência privada,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
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A V I S O N° 32/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO
Início.: 9/10/95
Horário.: 9 ás 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1-

PROJETO DE LEI N° 5/95 - do Sr. Adylsdn Motta - que "determina a obrigatoriedade
de os hospitais de grande porte contarem; com cirurgiões-dentistas em seus corpos
clínicos". (Apenso: PL nO 178/95).
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA

2-

PROJETO DE LEI N° 340/95 - do Sr. Aloysio Nunes Ferreira - que "institui a Carteira
Nacional de Prevenção do Câncer Ginecológicô' e Mamário".
RELATORA: Deputada MARTA SUPLlCY

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
ESERVIÇO PÚBLICO
Sala 14-T - Anexo II
Local: Plenário 12, Anexo li, às 9h30

PAU T A N° 15/95
(Remanescentes)
A - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:
PRIORIDADE
1-

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PROJETO' DE LEI N° 6.664-A/85 - que
"introduz modificações na Consolidação.dás Leis do Trabalho, na parte que disciplina
a jornada de trabalho".
RELATOR: Deputado PAULO PAIM
PARECER: favorável às duas Emendas de Plenário
VISTA: Deputado SANDRO MABEL

Outubro de 1995
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TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
2-

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 40-A/91 - que "estabelece indenização compensatória no caso de despedida de
empregados que contem com idade igualou superior a 50 anos".
RELATOR: Deputado PAULO PAIM
PARECER: contrário às duas Emendas de Plenário
VISTA: Deputado SANDRO MABEL

B • Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
3-

PROJETO DE LEI N° 65/91 - RETIRADO PELO RELATOR

4-

PROJETO DE LEI N° 4.431/94 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a atualização
monetária dos saldos das contas individuais do Fundo de Participação PIS/PASEP e
de débitos da administração pública para com os servidores civis e militares".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE
PARECER: favorável
VISTA: Deputado ILDEMAR KUSSLER

5-

PROJETO DE LEI N° 4.567/94 - do Sr. Paulo Paim - que "impõe ao empregador o
adiantamento das despesas do empregado com médico anestesista".
RELATOR: Deputadb JOSÉ PIMENTEL
P~RECER: favorável
VISTA: Deputado SANDRO MABEL

6-

PROJ~TO DE LEI N° 4.653/94 - RETIRADO PELO AUTOR

7-

PROJETO DE LEI N° 52/95 - da Sra. Rita Camata - que "acrescenta parágrafo único
ao artigo 393 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLri.
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA
PARECER: favorável
VISTA: Deputado SANDRO MABEL

8-

PROJETO DE LEI N° 53/95 - RETIRADO

9-

PROJETO DE LEI N° 54/95 - da Sra. Rita Camata - que "acrescenta parágrafos ao art.
11 da Consolidação das Leis do Trabalho e determina outras providências".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA: Deputado SANDRO MABEL
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10 - PROJETO DE LEI N° 139/95 - do Sr. Paulo Paim - que "institui gratificação natalina na
forma de cesta básica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
PARECER: contrário
11 - PROJETO DE LEI N° 380/95 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre anistia das faltas
de serviço na administração pública federal, no período que menciona, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado_JOÃO MELLÃO NETO
PARECER: contrário

PAU T A N° 16/95
(Remanescentes)
A • Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
1-

PROJETO DE LEI N° 4.432/94 - do Sr. Paulo Paim - que "considera a atividade
profissional de motorista de taxi prejudicial à saúde para efeito da concessão de
aposentadoria especial".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE
PARECER: pela incompetência da Comissão para se pronunciar sobre a matéria
VISTA: Deputado SANDRO MABEL

2-

PROJETO DE LEI N° 4.731/94 - RETIRADO

3-

PROJETO DE LEI N° 145/95 - do Sr. Álvaro Valle - que "dispõe sobre revogação do
artigo 318 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado MARCOS MEDRADO
PARECER: favorável
VISTA: Deputado JAIR MENEGUELLI

4-

PROJETO DE LEI N° 289/95 - RETIRADO PELO RELATOR

5-

PROJETO DE LEI N° 356/95 - do Sr. Inácio Arruda - que "dispõe sobre a publicação
no Diário Oficial da União da relação mensal dos veículos apreendidos pelás órgãos
federais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE
PARECER: favorável
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6-

PROJETO DE LEI N° 365/95 - RETIRADO

7-

PROJETO DE LEI N° 410/95 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe sobre
utilização de terras públicas pelas Prefeituras Municipais".
RELATOR: Deputado JAIR SIQUEIRA
PARECER: favorável, com substitutivo

8-

PROJETO DE LEI N° 510/95 - do Sr. José Fortunati - que "determina, como jornada
normal de trabalho, a carga horária de 6 (seis) horas diárias para a categoria
profissional dos securitários".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
PARECER: contrário

9-

PROJETO DE LEI N° 545/95 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "fixa a jornada
normal de trabalho dos jornalistas e gráficos que trabalham em terminais de vídeo",
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
PARECER: contrário

PAUTA N° 17/95
(Remanescentes)
A • Proposições Sujeitas à Apreciaçlo do Plenário da Casa:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
1-

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO (Reabertura de Discussão) AO PROJETO DE
LEI N° 2.998-B/89 - que "introduz alterações nos artigos 660, 662 e 663 da
Consolidação das Leis do Trabalho",
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: contrário

2-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 199/92 - do Sr. Eduardo Jorge - que
"susta a aplicação do artigo 4° da Lei Delegada nO 12, de 7 de agosto de 1992, que
dispõe sobre a instituição de Gratificação de Atividade Militar para os servidores
Militares das Forças Armadas".
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA
PARECER: contrário
VISTA: Deputado LUCIANO CASTRO
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c . Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3-

PROJETO DE LEI N° 1.128/91 - VISTA DO DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL

4-

PROJETO DE LEI N° 3.173/92 - do Sr. Ari Kara - que "institui seguro de vida
facultativo para o servidor público que especifica".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: contrário

5-

PROJETO DE LEI N° 3.486-B/92 -: da Sra. Socorro Gomes - que "dispõe sobre as
relações de trabalho rural e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER: favorável, com substitutivo
VISTA: Deputado SANDRO MABEL

6-

PROJETO DE LEI N° 4.565/94 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a concessão
de adicional de insalubridade e aposentadoria especial aos trabalhadores em
empresas metalúrgicas, de mecânica, de materiais elétricos, de recuperação de
veículos e de máquinas agrícolas".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE
PARECER: contrário

7-

PROJETO DE LEI N° 99/95 - do Sr. Odelmo Leão - que "dispõe sobre a fixação da
jornada de trabalho dos Assistentes Sociais".
RELATOR: Deputado WIGBERTO TARTUCE (avocado)
PARECER: favorável
VISTA: Deputado SANDRO MABEL

8-

PROJETO DE LEI N° 202/95 - RETIRADO

9-

PROJETO DE LEI N° 271/95 - do Sr. Paulo Paim - que "acrescenta e modifica os
dispositivos do artigo 20 da Lei nO 8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir a
movimentação da conta vinculada na construção da moradia própria".
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONO
PARECER: contrário

10 - PROJETO DE LEI N° 357/95 - RETIRADO
11 - PROJETO DE LEI N° 453/95 - do Sr. Newton Cardoso - (PL's nOs 473/95 e 760/95,
apensados) - que "revigora o parágrafo 4° do artigo 2° da Lei nO 8.031, de 12 de abril
de 1990, que cria o Programa Nacional de Desestatização e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSEnO
PARECER: favorável ao principal e aos apensados, na forma do PL 760/95, apensado
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12 - PROJETO DE LEI N° 498/95 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe sobre a
jornada de trabalho dos mecanógrafos, operadores de computadores, taquígrafos e
estenógrafos".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
PARECER: contrário

13 - PROJETO DE LEI N° 511/95 - RETIRADO
14 - PROJETO DE LEI N° 702/95 - RETIRADO

PAU T A N° 18195
A· Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário da Casa:
PRIORIDADE

1-

EMENDAS OFERECIDAS EM· PLENÁRIO, REABERTURA DE DISCUSSÃO, AO
PROJETO DE LEI N° 3.493-C/93 - que "dispõe sobre o exercício da profissão de
Bibliotecário e determina outras providências".
RELATOR: Deputado OSWALDO BIOLCHl
PARECER: favorável à emenda nO 3, contrário às emendas de nOs 1, 2, 4, 5 e 7, e
pela incompetência da Comissão para 'se manifestar sobre a emenda nO 6,
apresentadas em Plenário

2-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 29/95 - da Sra. Rita Cam'ata - (PLC nO 30/95,
apensado) - que "dispõe sobre os termos e limites do exercício do direito de greve por
servidores públicos civis".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO
PARECER: favorável, com oito (8) emendas, pO principal, e contrário a seu apensado

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3-

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 4.555-A/94 - que
altera dispositivos da Lei n° 3.999, de 15 de dezembro de 1961, que "altera o salário
mínimo dos médicos e cirugiões-dentistas".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ
PARECER: favorável
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4 _ PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°' 65/95 - do Sr. H~lio Bic~d.o. - que
determina a aplicação do artigo 8° das Disposiçõe~ Cons.tit~cionals Transltonas, da
Constituição. Federal, em forma paritária nos serviços pubhco.S federa.I, estadual e
municipal e nos Ministérios do Exército, da.Marinha e Aer~náutlca, .re~a~lvamente aos
critérios para contagem do tempo de serviço ativo para efeitos de anistIa .
RELATOR: Deputado WIGBERTO TARTUCE (avocado)
PARECER: favorável

B· Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
5-

PROJETO DE LEI N° 5.958/90 - do Sr. Paulo Paim - (PL nO 660/91, apensado) - que
"dispõe sobre o contrato de experiência e' dá outras providências".
RELATOR: Deputad~'JOSÉ CARLOS ALELUIA
PARECER: contrário ao principal e a seu apensadO

6-

PROJETO DE LEI N° 1.495/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre a fixação
de piso salarial para. os motoristas profissionais".
RI;~TOR: Deputado CHICO VIGILANTE
PARECER: favorável, com substitutivo

7-

PROJETO DE LEI N° 3.312/92 - do Sr. José Unhares - que "estabelece formas de
prestação de serviços em hospitais e estabelecimentos de serviços de saúde em
geral".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE
PARECER: contrário
VISTA: Deputado COSTA FERREIRA

8-

PROJETO DE LEI. NO 4.819-A/94· - do Sr. Carlos Santana - que "dispõe sobre a
Regulamentação da Profissão de Oficial de Marinha Mercante e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado UBIRATAN AGUIAR
PARECER:. contrário

9-

PROJETO DE LEI N° 2/95 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre salário família e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA
PARECER PRELIMINAR: pela incomp.etência da Comissão para se pronunciar sobre
a matéria
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10 - PROJETO DE LEI N° 387/95 - do Sr. Salatiel Carvalho - (PL nO 684/95, apensado) que "veda, no calendário das eleições gerais, concursos públicos e exames
vestibulares, a designação de dias ou datas coincidentes com os consagrados a
eventos religiosos e ao exercício do culto, de qualquer crença".
RELATOR Deputado ILDEMAR KUSSLER
PARECER: favorável ao principal e contrário a seu apensado
11 - PROJETO DE LEI N° 389/95 - da Sra. Vanessa Felippe - que "altera a redação do §
1°, do art. 389, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
PARECER: contrário ao projeto e àemenda apresentada na Comissão
VISTA: Deputado PAULO ROCHA
12 - PROJETO DE LEI N° 417-A/95 - do Sr. Valdir Colatto - que-"dispõe sobre a prestação
ll
de serviços comunitários pelos beneficiários do seguro-desemprego •
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
PARECER: contrário ao projeto e à emenda apresentada na Comissão

13 - PROJETO DE LEI N° 513/95 - do Sr. José Fortunati - que 'lestende os drreitos
assegurados à trabalhadora gestante, nos casos de morte desta, a quem detiver a
guarda de seu filho".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE
PARECER: favorável
VISTA: Deputado LUCIANO CASTRO
14 - PROJETO DE LEI N° 597/95 - dos Srs. José Aristodemo Pinotti e Adhemar de Barros
Filho - que modifica dispositivos da Lei nO 4.881-A, de 6 de' dezembro de 1965, que
"dispõe sobre o Estatuto do Magistério Superior".
RELATORA: Deputada MARIA LAURA
PARECER: contrário ao projeto e à emenda apresentada na Comissão

15 - PROJETO DE LEI N° 654/95 - do Sr. José Fortunati - que Ilmodifica a redação do
parágrafo 1° do artigo 895 da Consolidação das Leis do Trabalholl •
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
PARECER: favorável, com substitutivo
16 - PROJETO DE LEI N° 685/95 - do Sr. Nedson Micheleti - que Ildispõe sobre a criação
do Serviço Público Civil e dá outras providênciasll •
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
PARECER: contrário
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A V I S O N° 32/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO.
Prazo:' 5 Sessões

Início: 18/10/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Decu(so: -

A PROPOSiÇÃO ABAIXO. SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

1-

PROJETO DE LEI N° 1.192/91 - da Sra. Marllu Güimarães - que "dispõe sobre a
regulamentação do parágrafo 4° do artigo 225 da Constitúição Federal, no que se
refere ao Pantanal Mato-Grossense".
'.
RELATOR: Deputado ROBERTO FRANÇ.A

COMISSÃO DE VIAÇÃO ETRANSPORTES
Sàla 135-A - Anexo 11

PAU T A N° 20/95
Data: 18.10.95
Local: plenário nO 11 do anexo 11
Horário: 10h

Requerimento:
1-

REQUERIMENTO N° 20/95 - do Sr. João Coser - que "solicita seja convocado o Sr.
Ministro dos Transportes;,' a fim de· prest.ar .escl.arecimentos sobre o pro;-·() de lei
orçamentária, PL 35/95, e sobre o Plano Plurianual, PL 36/95":

Proposições SuJeitàs à Apreciação Conclusiva das Comissões:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
2-

PROJETO DE LEI N° 1.860-A/91 - do Sr. Luiz Moreira - que "dispõe sobre as tarifas
de bilhetes de pàssagem aérea".
RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA
PARECER: contrário

3-

PROJETO DE LEI N° 4.188/93 - do Sr. Max Rosenmann - que "estabelece condições
para o tráfego de caminhões nas rodovias federais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NEWTON CARDOSO
PARECER: favorável
VISTA: O Deputado Antônio Jorge solicitou vista em 04/10/95
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4-

PROJETO DE' LEI N° 211/95 - do Sr. Fernando Lopes - que "disciplina o
funcionamento dos sistemas urbanos de transporte por ônibus".
RELATOR: Deputado CARLOS NELSON
PARECER: contrário
VISTA: O Deputado Carlos Santana solicitou vista em 27/09/95

5-

PROJETO DE LEI N° 266/95 - do Sr. Sandro Mabel - que "dispõesohre o dePQSitQ e'
venda de veículo apreendido pelos DETRANs em todo o território nacional".
RELATOR: Deputado TELMO KIRST
PARECER: favorável
VISTA: O Deputado Jovair Arantes apresentou voto em s~parado

6-

PROJETO DE LEI N° 827/95 - do Sr. Jorge Anders - que "estabelece características
para projetos de pontes e viadutos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado HUGO LAGRANHA
PARECER: contrário
'.
VISTA: O Deputado Paulo Gouvêa solicitou vista em 04/10/95 .

AVISO N°25/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 17/10/95
Horário.: 9 às 12 e 14 às 18h

Prazo.: 5 sessões
Decurso: 1- sessão

AS PROPOSIÇOES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO

1-

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE LEI'N° 419/95 - do
Sr. Augusto Viveiros - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de instalar equipes de
socorro a acidentados nas principais estradas do país e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SIMÃO SESSIM

2-

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE LE~,N° 919/~~ - do
Sr. Lindberg Farias - que "suprime o campo "ANO DE ~ABR.IC~ÇÃO no Certificado
de Registro e Licenciamento de Veículo e dá outras providências .
RELATOR: Deputado PAULO FEIJÓ
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11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 96-A/92-Estrutura do Poder Judiciário
Salas 131 C/135C - Anexo 11

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Horário: 14h30
Local: Plenário 12, Anexo 11
CONVIDADOS:
Dr. AYMORÉ ROQUE POITES DE MELLO - Representante da Associação dos
Juízes do Rio Grande do Sul - AJORIS;
Dr. MILTON RIQUELME DE MACEDO - Representante da Confederação Nacional do
Ministério Público - CONAMP;
Dr. ALCEU PORTOCARRERO - Representante da Associação Nacional dos Juízes
Classistas da Justiça do Trabalho - ANAJUCLA; e
Dr. WASHINGTON EPAMINONDAS M. BARRA - Representante da Associação
Paulista do Ministério Público.

AVISO N° 01/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Instalada em: 08/08/95
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

1-

Prazo: 10 Sessões
Decurso: 8a Sessão

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 96-A/95 - do Sr. Hélio Bicudo - que
"introduz modificações na estrutura do Poder Judiciário". Reabertura de prazo para
recebimento de emendas, tendo em vista a apensação a esta da PEC nO 112-A/92 - do
Sr. José Genoíno e outros, conforme determinação do Presidente da Casa,' Deputado
Luís Eduardo.
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COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 188-A/94-Anistia a Servidores Militares
Salas 131C/135C - Anexo 11

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Horário: 14h30
Local: Plenário 16, Anexo 11
CONVIQADO:
General ZENILDO GONZAGA ZOROASTRO DE LUCENA - Ministro de Estado do
Exército.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 32-A/95-Prestação Serviços de Saúde
Salas 131 C/135C - Anexo 11

AVISO N° 01/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Instalada em: 03/10/95
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

1-

Prazo: 10 Sessões
Decurso: 98 Sessão

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 32-A/95 - do Poder Executívo
(Mensagem nO 306/95) - que "modifica a redação do art. 196 da Constituição Federal".
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COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 33-A/95-Sistema Previdenciário
Salas 131 C/135C - Anexo 11

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Horário: 14h
Local: Plenário 14, Anexo 11
CONVIDADO:
Desembargador PAULO BENJAMIN GRAGOSO
Associação dos Magistrados Brasileiros.

GALLOTII

-

Presidente da

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 48-A/95 - Resseguro
Salas 131 C/135C - Anexo 11

PAUTA N° 03/95
Reunião destinada à definição do roteiro dos trabalhos
Horário: 14h30
Local: Plenário 8, Anexo 11

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 163-A/95 - Fundo Social de Emergência
Salas 131 C/135C - Anexo 11

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Horário: 14h30
Local: Plenário 11, Anexo 11
CONVIDADOS:
Dr. RODOLFO TOURINHO - Coordenador do CONFAZ e Secretário da Fazenda do
Estado da Bahia; e
Dr. FERNANDO DAMATA PIMENTEL - Presidente da Associação Brasileira dos
Secretários de Finanças das Capitais.
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COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 175-A/95-Sistema Tributário Nacional
Salas 131 C/135C - Anexo "

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Horário: 14h30
Local: Plenário 17, Anexo"
CONVIDADO:
Dr. SAMUEL ASSAYAG HANAN - Secretário de Fazenda do Estado do Amazonas.

AVISO N° 01/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Instalada em: 26/09/95

Prazo: 10 Sessões (*Prorrogaçao)

Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

Decurso: 48 Sessão

1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 175-A/95 - do Poder Executivo
(Mensagem nO 888/95) - que "altera o Capítulo do Sistema Tributário Nacional".

* Prazo prorrogado por ato do Presidente da Câmara dos Deputados

COMISSÃO ESPECIAL
Política Nacional de Drogas
Salas 131,C/135C - Anexo"

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Horário: 14h30
Local: Plenário 20, Bloco das lideranÇas
CONVIDADO:
Pastor ROBERTO ALVES PEREIRA - Secretário Nacional do Ministério Jovens Livres
de Goiânia.
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COMISSÃO EXTERNA
Demarcação de Terras Indígenas
Salas 131 C/135C - Anexo 11

PAUTA N° 07/95
Re\lniAo destinada a assuntos internos
Horário: 14h30
Local: Plenário 18, Anexo 11

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 25-A/95 - Direito à Vida
Salas 131 C/135C - Anexo II

REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DOS TRABALHOS E ELEiÇÃO DO
PRESIDENTE E DOS VICE-PRESIDENTES
Horário: 19h
Local: Plenário 8, Anexo 11

111 - COMISSOES MISTAS:

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
PUBLlCOS EFISCALIZAÇAO
,

N

Sala 115-8, Anexo 11

A V I S O N° 11/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 10/10/95
Horário.: 9 às 12hs e 14 às 18hs.

Prazo.: 08 dias
Decurso: 07° dia

1-

PROJETO D~ LEI N° 45/95-CN, " Autoriza o Poder Executivo a abrir ao ~rçamento
Fiscal da União, em favor dos Ministérios dos Transportes e do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, créditos adicionais no montante de R$
6.097.815,00, para os fins que especifica.

2-

PROJETO DE LEI N° 46/95-CN, "Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos
da União, em favor do Estado-Maior das Forças Armadas e do Ministério da
Aeronáutica, crédito suplementar no valor de R$ 128.594.341,00, para os fins que
especifica. "
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3-

PROJETO DE LEI N° N° 47/95-CN, "Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos da União, em favor da Presidência da República e do Ministério das
Relações Exteriores, crédito suplementar no valor de R$ 17.100.000,00, para os fins
que especifica."

4-

PROJETO DE LEI N° 48/95-CN, "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, crédito
especial até o limite de R$ 3.160.873,00, para os fins que especifica."

5-

PROJETO DE LEI N° 49/95-CN, "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito especial até o limite de
R$ 860.000,00, para os fins que especifica.

A V I S O N° 12/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 16/10/95
Horário.: 9 às 12hs e 14 às 18hs.

Prazo.: 08 dias
Decurso: 03° dia

1-

PROJETO DE LEI N° 50/95-CN, " Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do Extinto Ministério do Bem-Estar Social,
crédito suplementar no valor de R$ 251.880,00, para os fins que especifica.

2-

PROJETO DE LEI N° 51195-CN, " Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamento
Fiscal da União, em favor da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, créditos
adicionais até o limite de R$107.456.000,OO."

3-

PROJETO DE LEI N° N° 52/95-CN, "Autoriza o Poder Executivo a abrir aos
Orçamentos da União, em favor da Justiça do Trabalho e da Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, Crédito suplementar no valor de R$ 1.233.8S0,OO, para os
fins que especifica."

4-

PROJETO DE LEI N° 53/95-CN "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Mi~istério dos Transportes, crédito especial até o limite
de R$14.130.70S,OO, para os fins que especifica."

5-

PROJETO DE LEI N° 54/95-CN, "Autoriza o Poder Executivo a. abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor de R$
1.101.477,00, para os fins que especifica.

6-

PROJETO DE LEI N° 55/95-CN, " Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor da Presidência da República, crédito suplementar no valor
de R$ 3.332.S00,00, para os fins que especifica."

7-

PROJETO DE LEI N° N° 56/95-CN, "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério das Relações Exteriores, créoito especial até
o limite de R$ 76S.600,OO, para os fins que especifica."
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8-

PROJETO DE LEI N° :51195-CN, "Autorlza O Poder Executivo a abrir aos Orçamentos
da União, em favor da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, créditos adiçionais
até o limite de R$ 4.782.760,00, para os fins que especifica."

9-

PROJETO DE LEI N° 58/95-CN, "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento da
Seguridade Social da União, em favor do Senado Federal, crédito especial até o limite
de R$12.532.789,OO, para os fins que especifica.

(Encerra-se_ª sesslJo às 16 horas e 57 minutos)

ATO DA PRESID~NCIA
O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições regimentais, resolve pr;prrogar por 10 (dez) sessões, a partirde,11-tO-9~, o pra;o
zo para recebimento de emendas, na Comissão Especial, à Proposta de Emenda à Constituição nJ2.175A, de 19~5, do Poder E~ecutivo, que "altera o Capítulo do Sistema Tributário Nacional".
Brasília, 17 de outubro de 1995. - Lurs Eduardo, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
O Presidente da Câmara dos Deputados, no lSO
das atribuições que lhe confere o artigo 12., item I, alínea a, do Ato da Mesa nJ2. 205, de 28 de junho de
1990, e o artigo ~ da Lei nJ2. 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, resolve nomear, na forma do artigo ~, item li,
da Lei nJ2.8.112, citooa, LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO NUNES para exercer, no Gabinete do DiretorGeral, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-13, do Quocfro Permanente da Câmara"dos De:putados, transfolTTlOOo pelo artigo 32- do Ato da Mesa
rtJ.15, de 26 de maio de 1987, observooa a nova denominaçãJ dada pelo artigo 12. da Resolução nJ2. 4, de '13
de junho de 1991 , conDinada corno artigo 32. do Ato da
Mesa rtJ. 47, de 7 de outubro de 1992.
Câmara dos Deputados, 17 de outubro de
1995. - Lurs Eduardo, Presidente.
PORTARIAS
PORTARIA N2 47/95
O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, de acordo com o art. 259 do Regimento Inter-

no, combinado com o inciso " do art. 1Q do Ato da
Mesa nQ 205, de 1990, resolve credenciar a Senhora
ORALDA BETÂNIA DINIZ corno Representante da
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG.
Câmara dos Deputados, 17 de outLbro de 1995.
- Deputado Wilson campos, Primeiro Secretário
PORTARIA N2. 48195
O Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, de acordo com o art. 259 do Regimento Interno,
combinooo com o inciso 11 do art. 12. do Ato da Mesa nQ
205, de 1990, resolve credenciar a Senhor EXPEDITO
LUIZ LEÃO JÚNIOR corno representante da Associação Brasileira de MunicípioslABM.
Câmara dos Deputados, 17 de outLbro de 1995.
- Deputado Wilson campos, Primeiro Secretário.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
~ 1.095, DE 1995
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência, seja encaminhado
ao Senhor Gustavo Jorge Laboissiere Loyola, Presidente do Banco Central, o seguinte pedido de informações:
Solicito tomar conhecimento do custo de cada
publicação de 2 (duas) folhas, nas revistas Veja e
IstoÉ, de propaganda do Banco Banespa, e quantas
publicações foram feitas a partir da data de intervenção do Banco Central no Banespa.
Sala das Sessões, 3 de outubro de 1995. - Deputado Hugo Lagranha.
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REVISTA VEJA de 20.09.95

Os governos passaram.

oBanespa continua.
Continua com 3.533.000 depositantes, que
em média são clientes do banco há mais de
dezesseis anos. Ecom 95 mil novas contas abertas entre março e julho de 1995.
Continua com quase 86 milhões de transações bancárias e 500 mil depósitos na poupança
realizados apenas em agosto deste ano.
Continua com 1.5OQ.OOO talões de cheques
emitidos também no mês de agosto.
!:mItimli com 5137 pontos de atendimento
eletrônico, a maior rede em todo o Brasil.
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Continua servindo 453 munidpios do
Estado de São Paulo, inclusive os 129 onde ele
é o banco pioneiro.
Continua com IS unidades de atendimento
nos maiores centros financeiros do mundo•
Continua porque o Banespa é o Banespa, o
banco dos paulista de nascImento e de adoção.
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E mnWwi porque vod mnti.mlI confiando no seu banco.

o dono é você.
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REVISTA VEJA de 20.09.95

Quem éodono do Banespa?
•

-1

•.

-'~

'.---';'''-.1

o Estado de São Paulo.
São 34 milhões de habitantes.
22% da população do BrasiL
que produzem 38%
do PlB nacional e 43% das
exportações brasileiras.

Os 3.533.000 depositantes.
O cliente típico do Banespa

trabalha com o banco há mais de
dezesseis anos, na média.
Nove correntistas em cada dez
(com renda mensal acima de
RS 1.000,00) utilizam o banco para
mais de cinco produtos, tais
como poupança. COBs,
seguros, fundos de investimento,
cartIo de crédito, etc.

Os paulistas de
nascimento e de adoção.
O Banespa foi fundado
em.l926. Tem 612 agências,
sendo 559 no Estado
de São Paulo. Além disso,
ele é o banal pioneiro
em 129 cidades do Estado.

•

t

As prefeituras

Você.

do Estado de São Paulo.
Os acionistas.
Os fundoniriOl do banco.

o dono é você.
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I - Relatório
Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Hugo Lagranha dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda, no âmbito do Banco Central do Brasil, informações a respeito "do custo de cada publicação de 2 (duas) folhas,
nas revistas Veja e IstoÉ, de propaganda do Banco
Banespa, e quantas publicações foram feitas a partir
da data de intervenção do Banco Central no Banespa".
É o relatório.

11 - Voto do Relator
Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2!!, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo Encaminhamento das Informações requeridas pelo nobre Autor.
Sala de Reuniões, 5 de outubro de 1995. - Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente:Aprovo ad referendum.
Em 17-10-95 - Ronaldo Parim, Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
N!l1.096, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, § 2Q da Constituição Federal c/c o art. 115 e segs. do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados venho solicitar, respeitosamente a Vossa Excelência, se digne encaminhar,
por intermédio do Senhor Chefe do Gabinete Civil da
Presidência da República, ao Banco Central, o Seguinte requerimento de informações:
1 - Quanto e quais foram os processos de intervenção e liquidação extrajudicial de instituições financeiras no período de janeir%utubro do corrente
exercício?
2 - Qual o montante gasto pelo Banco Central
em cada processo e quais os recursos da própria
massa?
3 - Qual o andamento dos referidos processos
e suas conclusões?
Justificaçao

Os recursos gastos nos processos dá intervenção e liquidação extrajudicial são vultosos. A especulação em tomo de seu montante é grande, e os
dados oficiais divulgados através da imprensa escrita, falada e televisada não coincidem. Em se tratando de recursos públicos, inclusive oriundos da arrecadação de um tributo; entendo de todo pertinente o

presente requerimento, em virtude, da fiscalização financeira e orçamentária aa União é exercida pelo
Congresso Nacional mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo.
Impõe-se, assim, que o Congresso Nacional
será efetivamente informado de como estão sendo
empregados esses recursos, no exercício de sua legítima e constitucional missão de fiscalizar os atos
do Poder Executivo, inclusive os da administração
indireta.
Plenário, 3 de outubro de 1995. - Deputado
Nilson Gibson.
I - Relatório
Pela presente proposição, o Se.nhór Deputado
Nilson Gibson dirige-se à Mess/rêêjuerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda, no âmbito do Banco CentraíêÍo Brasil, informações a respeito-de quantos e quais foram os processos de intervenção e liquidação extrajudicial de instituições financeiras no período de janeir%utubro do corrente
exercício, bem como o montante gasto em cada um
e seus respectivos andamentos.
É o relatório.

11 - Voto do Relator
Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinares da matéria (art. 50, §
2Q, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamento das informações requeridas pelo nobre autor.
Sala de Reuniões, 5 de outubro de 1995. - Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.
Aprovo ad referendum.
Em 17-10-95. - Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
N!!.1.097, DE 1995
Sr. Presidente,
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50 da
Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro da Administração e Reforma do Estado quanto à adoção do chamado cartão eletrônico no controle do ponto dos se.1=
vidores plblicos, em especiaHr-resposta às següii1':
tes indagações:
1. Quais as empresas que fomec~ª(Là Administração Federal os equipamentos destinados à instalação do sistema de controle do ponto pelo cartão
eletrônico?
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2. Quais os critérios adotados para a escolha
dessas empresas?
3. Quantos equipamentos dessa natureza são
adquiridos, ao todo, no País?
4. Qual o valor unitário da compra desses equipamentos e qual o montante total a ser pago pelo
Governo por essa aquisição?
5. Qual a fonte utilizada para o pagamento dessa aquisição?
6. A compra será feita através de licitação pública ou, se não o for, o que justifica a dispensa desse mecanismo?
7. Qual o nome dos proprietários das empresas
fornecedoras?
Justificaç:io
O Governo Federal, utilizando-se de Medida
Provisória, estabeleceu um conjunto de medidas
apresentadas como capazes de aumentar a eficiência dos serviços prestados pelo funcionalismo público e federal. Uma das iniciativas de ordem prática
definida nesse conjunto é o controle do ponto dos
servidores públicos, mediante o uso do chamado
cartão eletrônico.
Sem discutir, de momento, o mérito da iniciativa (da qual divirjo frontalmente), cumpre, no entanto,
considerar a eventual procedência de rumores crescentes, que apontam para possível irregularidade na
aquisição dos equipamentos que possibilitarão o
controle da freqüência dos servidores em todas as
repartições públicas federais do País. Ao nosso conhecimento, têm chegado denúncias de favorecimento de empresas, que estariam sendo privilegiadas nessa transação.
Questões relevantes como essa devem ser esclarecidas, de forma que não pairem dúvidas sobre
a moralidade das ações do Poder Público. Cabe a
esta Casa o dever de apurar os fatos, no desempenho de seu papel fiscalizador dos atos do Executivo,
assegurando a transparência da Administração Pública. Dada a gravidade potencial contida na possibilidade de irregularidades nesse assunto, enfatizo a
urgência do atendimento da solicitação de informações aqui apresentada, a fim de que se desfaça rapidamente a suspeita levantada, ou se adotem as
providências cabíveis, caso se confirme.
Sala das Sessões, 27 de setembro de 1995. Deputado Agnelo Queiroz.
I - Relatório
Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Agnelo Queiroz dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Administração Fe-
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deral e Reforma do Estado informações a respeito
da adoção do chamado cartão eletrônico no controle
do ponto dos servidores públicos.
É o relatório.
11 - Voto do Relator
Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2~, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamento das informações requeridas pelo nobre Autor.
Sala de Reuniões, 5 de outubro de 1995. - Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.
Aprovo ad referendum.
Em 17-10-95. - Ronaldo Perlm, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
Nl!.1.098, DE 1995
Senhor Presidente,
Com fundamento no art 50, parágrafo 22-, da
Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e parágrafo ~, e 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª- seja encaminhado ao Sr. Ministro das
Relações Exteriores, o seguinte pedido de informações:
No ano passado, através do Requerimento de
Informação ~ 2.969/94, de nossa autoria, recebemos, dentre outros, dados sobre os gastos da Embaixada brasileira em Roma. Ao confrontar tais dados com as informações contidas no relatório de setembro de 1994, da Auditoria Externa do TCU, realizada pelo Ministro Marcos Vinícios Vilaça, verificamos que eles não são consistentes entre si. Por outro lado, constatamos também uma oscilação muito
grande (mais de 300%) nos gastos desta embaixada, ao longo do período 90/93, o que não pode ser
simplesmente explicado pela variação do dólar.
Assim sendo, julgamos necessário contar com
os seguintes esclarecimentos:
a) Por que, de acordo com a resposta do Ministério das Relações Exteriores ao nosso Requerimento de Informação, a dotação de custeio para a Embaixada brasileira em Roma, no ano de 1993, teria
sido de US$2.551.247,00, enquanto que, conforme o
relatório do TCU, estes mesmos gastos teriam alcançado a cifra de US$6.755.538,92? .'
b) Por que, segundo o que consta do relatório
do TCU, houve uma oscilação tão grande nas despesas da Embaixada brasileira em Roma, no período 90/93?
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~ala das Sessões, 3 de outubro de 1995. - Deputad~ Sandra S~rllng.

I - Relatório
ela presente proposição, a Senhora Deputada

~

Sandr Starling dirige-se à Mesa requerendo sejam
solici das ao Senhor Ministro das Relações Exteriores in~ rmações a respeito de gastos da Embaixada
brasil~'ra em Roma, haja vista o contido na resposta
ao Re uerimento de Informação nº- 2.969/94.
o relatório.
11 _ Voto do Relator
Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º-, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamento das informações requeridas pela nobre Autora
Sala de Reuniões, 5 de outubro de 1995. - Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.
Aprovo ad referendum.
Em 17-10-95. - Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
N!l1.099, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 50, parágrafo
2º- e artigo 59., inciso XXXIII, ambos da Constituição
Federal, sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor
Ministro de Estado da Saúde as seguintes informações:
1. Quais os valores pagos/creditados mensalmente aos prestadores de serviços do SUS, desde
julho de 1994, por conta de AIH e UCA, divididos por
categoria de prestador de serviço (público, filantrópico, privado)?
2. Quais os valores pagos/creditados mensalmente, desde julho de 1994, por conta de AIH e
UCA, distribuídos por unidade da federação?
3. Qual o valor mensal, desde julho de 1994,
glosado pelo sistema de verificação e controle do
Datasus por conta de erros e/ou inconsistências verificadas nas planilhas de cobrança elaboradas pelos
prestadores de serviço do SUS, especificando o vaIar por categoria?
4. Informar as 100 maiores principais causas
determinantes das glosas verificadas através do sistema de processamento de dados e da mesma forma das auditorias realizadas.
5. Informar quantas tomadas de contas especiais foram abertas e quantas foram concluídas em
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decorrência de glosas de AIH e UCA verificadas antes de julho de 1994 e aquelas ocorridas após essa
data.

6. Informar qual o montante recolhido aos cofres públicos ou valores abatidos de faturas subseqüentes, demonstrando cada parcelá separadamente, decorrente das glosas efetuadas nas cobranças e
AIH e UCA.
7. Informar qual o contingente de servidores atualmente envolvidos com as ações de cantrale e fiscalização, por unidade da Federação,
no âmbito do Sistema Nacional de Auditoria do
SUS.
Justificação
As despesas mensais do Sistema Único de
Saúde com pagamento de AIH e UCA oscilam em
tomo de R$600 milhões/mês e constam em publicações elaboradas pelo Ministério da Saúde.
Não temos dúvidas que essa quantia é insuficiente para atender toda a demanda de serviços
no âmbito do SUS. Por outro lado, é inegável, também, que existe uma expressiva parcela que é freqüentemente recebida mediante o estabelecimento de processos fraudulentos. Para melhor avaliarmos a extensão desses problemas é necessário
que obtenhamos as informações constantes deste
Requerimento.
Sala das Sessões, 3 de outubro de 1995. - Deputado Sérgio Arouea.
I - Relatório
Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Sérgio Arouea dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informações sobre prestadores de serviços do Sistema Único
de Saúde - SUS, divididos por categoria de prestador de serviço e distribuídos por Unidade da Federação, bem como sobre o contingente de servidores
atualmente envolvidos com ações de controle e fiscalização no âmbito do Sistema Nacional de Auditoresdo SUS.
É o relatório.
11 - Voto do Relator
Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º-, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamento das informações requeridas pelo nobre Autor.
Sala de Reuniões, 5 de outubro de 1995. Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.
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Aprovo ad referendum.
Em 17-10-95. - Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
N!!.1.1OO, DE 1995
Sr. Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 29-, da Constituição Federal, e no art. 24, inciso V e § 2Q., e art. 115,
inciso I do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência, ouvida a Mesa, encaminhar ao Sr. Ministro
Sérgio Roberto Vieira da Motta, do Ministério das
Comunicações, o seguinte Pedido de Informações:
1 - Informar os registros e as devidas requisições de todas as passagens aéreas emitidas por
este Ministério, o nome das pessoas beneficiadas
com as passagens aéreas, no período de 1º-1-95
até a presente data, remetendo a esta Casa, para
análise, cópias de todos os registros e requisições;e
2 - Informar e relacionar todas as diárias pagas por este Ministério, valor e nome das pessoas
beneficiadas, no período de 1º-1-95 até a presente
data.
Sala das Sessões, 3 de outubro de 1995. - Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do Bloco
PUPSD/PSC.
I - Relatório
Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Valdemar Costa Neto dirige-se à Mesa requerendo
sejam solicitadas ao Senhor Ministro das Comunicações informações a respeito dos registros e as devidas requisições de todas as passagens aéreas emitidas pelo Ministério, no período de 1º-1-95 at~ a
presente da~, bem como a relação de todas as ~iá
rias pagas no mesmo período.
É o relatório.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
Nº-1.1 01, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos constitucionais do art. 50, § 29-, e
na forma prevista pelos arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa, solicito sejam requeridas as seguintes informações ao Senhor Ministro da Fazenda
relativas aos Títulos de Dívida Agrária - TDA, que
presentemente estão sendo geridos, controlados,
lançados e resgatados pelo citado Ministério, em
face do preceituado no Decreto ~ 578, de 24 de junho de 1992, em seu art. ~:
1. Os Títulos de Dívida Agrária, emitidos pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, já vencidos, estão sendo honrados com o pagamento, bem como seus respectivos juros?
2. Se negativa a resposta ao quesito anterior,
qual a razão do não-pagamento?
3. Presentemente, os TDA, na forma do Decreto ~ 578/92, têm forma escriturai e estão sendo resgatados juntamente com os juros, rigorosamente e
no dia de seu vencimento?
4. Qual a quantidade de TDA, de forma cartular, que não foram ainda resgatados?
Sala das Sessões, 3 de outubro de 1995. - Deputado Wilson Braga.
I - Relatório
Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Wilson Braga dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda informações relativas aos Títulos de Dívida Agrária - TDA,
que presentemente estão sendo geridos, controlados, lançados e resgatados pelo citado Ministério,
em face do preceituado no Decreto ~ 578, de 24 de
junho d~ 1992, em seu art. ~
É b relatório.

11 - Voto do Relator

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 29-, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do
Regimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamento das informações requeridas pelo nobre Autor.
Sala de Reuniões, 5 de outubro de 1995. - Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.
Aprovo ad referendum.
Em 17-10-95. - Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Considerando de que se encontram de acordo com as normas disciplinadoras da matéria (art.
50, § 2Q., da Constituição Federal e arts. 115 e 116
do Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamento das informações requeridas pelo nobre
Autor.
Sala de Reuniões, 5 de outubro de 1995. - Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.
Aprovo ad referendum.
Em 17-10-95. - Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
N° 1.104, DE 1995

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
N° 1.105, DE 1995

Senhor Presidente,
Com fundamento no artigo 50, § 2°, da Constituição e nos artigos 24, inciso V e § 2° e 155, inciso
I,do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Ministro do Planejamento e orçamento, José Serra, o
seguinte pedido de informações:
a) a relação de todos os convênios firmados
entre o antigo Ministério da Integração Regional, o
Estado do Maranhão e as prefeituras dessa mesma
unidade da federação durante a gestão de Alexandre Costa. Que sejam, especificados os valores repassados e o objetivo de cada convênio;
b) a redação de todas as prefeituras do Maranhão que firmaram convênios com o Ministério, hoje
extinto, e não efetuaram a prestação de contas. Que
sejam especificados o valor atual do débito e o objetivo de cada convênio; e
c) cópia integral dos processos de prestação
de contas referentes aos convênios nºs 723/93 e
338/93, firmados entre o antigo Ministério da Integração regional e a Prefeitura Municipal de Barra do
Corda.
Justiça se faz na luta.
Sala das Sessões, 3 de outubro de 1995. Dep. Domingos Dutra: PT-MA

Sr. Presidente,
Requeiro com base no art. 50, § 2° , da Constituição Federal, e dos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, que seja encaminhado atencioso pedido de informações ao Exmo.
Sr,. Ronaldo Sardenberg, Secretário de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República, solicitando os seguintes elementos:
a) Cópia do Diagnóstico Ambiental da Amazônia Legal, produzido pelo IBGE;
b) Descrição e custos dos trabalhos que vêm
sendo desenvolvidos pela FBDS e FUNCAT, através
de convênios firmados por estas fundações çom a
SAE.
Sala das Sessões, 4 de outubro de 1995. Ana Júlla Carepa, Deputada Federal PT/PA.
I _ Relatório

'I - Relatório
Pela presente proposição, Senhor Deputado
Domingos Dutra Dirige-se à mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro do Planejamento
e Orçamento informações a respeito de convênios
firmados entre o antigo Ministério da Integração Regional, o Estado do Maranhão e as prefeituras dessa
mesma unidade da federação, durante a gestão de
Alexandre Costa.
É o relatório.

11 - Voto do Relator
Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º-, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamento das informações requeridas pelo nobre autor.
Sala de Reuniões, 10 de outubro de 1995. Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.
Aprovo ad referendum.
Em 17-10-95, - Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Pela presente proposição, a Senhora Deputada
Ana Júlia dirige-se à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Secretário de Assunto Estratégicos
da Presidência da República as seguintes informações:
.
"a) Cópia d? Diagnóstico Ambiental da Amazôma Legal, produZIdo pelo IBGE;
b) Descrição e custos dos trabalhos que vêm
sendo desenvolvidos pela FBDS e FUNCAT, através
de convênios firmados por estas fundações com a
SAE."
É o relatório.

11 - Voto do Relator
Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 2°, da Constiuição Federal e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa),voto pelo encaminhamento das informações requeridas pela nobre autora.
Sala de Reuniões, 10 de outubro de 1995. Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.
Aprovo ad referendum.
Em 17-10-95. - Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
N2-1.106, DE 1995
Sr. Presidente,
Requeiro, com base no art. 50, § 2º-, da Constituição Federal e dos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno,da Câmara dos Deputados, seja encaminha-
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do atencioso expediente ao Exmo. Sr. Gustavo
Loyola, Presidente do Banco Central do Brasil, através do Exmo. Sr. Pedro Malan, Ministro da Fazenda,
solicitando as seguintes informações:
a) Qual o valor total dos recursos retidos atualmente no Bacen, referentes aos Empréstimos Compulsórios sobre Combustíveis e Veículos?
b) Que tipo de ações judiciais existem hoje,
vinculadas a esses recursos?
c) Quais as implicações legais existentes no
caso de existirem ações judiciais vinculadas a esses
recursos?
d) Qual o cronograma de exigibilidade de tais
recursos?
e) Que tipo de aplicações tem sido efetuadas
com esses recursos?
f) Que tipo de correção tem sido aplicada ao
montante retido?
Sala das Sessões, 4 de outubro de 1995. Ana Júlia Carepa, Deputada Federal PT/PA.
I - Relatório
Pela presente proposição, a Senhora Deputada Ana Júlia dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda, no âmbito do Banco Central do Brasil, informações a respeito dos valores retidos naquela instituição referentes ao Empréstimo Compulsório sobre Combustíveis.
É o relatório.

11 - Voto do Relator
Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 22-, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamento das informações requeridas pela nobre autora.
Sala de Reuniões, 10 de outubro de 1995. Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.
Aprovo ad referendum.
Em 17-10-95. - Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
W 1.108, DE 1995
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, §,2Q, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e 2Q e 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelên-
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cia seja encaminhado ao Sr. Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, o seguinte Pedido de Informações:
Foram amplamente divulgados pela imprensa
(*), neste ano, notícias dando conta da baixa qualidade dos livros didáticos destinados ao ensino
fundamental, a partir da divulgação do Relatório
"Definição de Critérios para Avaliação dos Livros
Didáticos (1ª a 4ª Séries)", elaborado por renomados consultores e especialistas no assunto, sob a
coordenação da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE).
(*) Estamos nos referindo às seguintes matérias: "Governo dá livro de má qualidade para o 111. grau"; "MEC distribui livros idiotizantes" (Jornal do Brasil, de 5-3-95); "Alunos reprovam livros didáticos da FAE" (Correio Braziliense), de 21-5-95); "O ABC da
ignorância: pesquisa realizada pela Unicamp mostra que livros
didáticos confundem e tomam-se dispensáveis" (Revista IstoÉ,
de 14--6-95); "MEC distribui livro não recomendado" (Folha de S.
Paulo, de 2-9-95).

Por ser a Fundação de Assistência ao Estudante (FAE) desse Ministério uma das maiores compradoras de material didático-escolar no âmbito do
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), julgamos necessário contar com os seguintes esclarecimentos:
a) Como se dá o processo de análise, seleção,
escolha e distribuição do livro didático para as escolas públicas do País?
b) Quais os critérios norteadores, utilizados
pela FAE, para a compra e aquisição de livro didático?
c) Por que o Ministério da Educação distribuiu
este ano para alunos de 1ª a 4ª séries dos nove Estados da região Nordeste 10 milhões de exemplares
de um livro de Matemática, considerado "não recomendável" pelo próprio Relatório da FAE, conforme
matéria divulgada no jomal Folha de S. Paulo, de 29-95?
d) O que o MEC, através da FAE, tem feito,
concretamente, para garantir nos processos de licitação de compra desse material didático um 'padrão
de qualidade e, por conseguinte, livrar-se do lobby
das grandes editoras nacionais?
Sala das Sessões, 4 de outubro de 1995. - Deputado Ivan Valente, PT - SP.
I - Relatório
Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Ivan Valente dirige-se à Mesa requerendo sejam
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licitadas ao Senhor Ministro da Educação e do Desporto informações sobre as medidas que estão sendo tomadas, tendentes à melhoria da qualidade do
livro didático, no âmbito da Fundação de Assistência
ao Estudante (FAE).
É o relatório.
11 - Voto do Relator
Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 22-, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamento das informações requeridas pelo nobre Autor.
Sala de Reuniões, 10 de outlt>ro de 1995. - Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.
Aprovo ad referendum.
Em 17-10-95. - Ronaldo Perlm, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
N!!-1.109, DE 1995
Senhor Presidente,
Cidinha Campos, Deputada Federal, vem pelo
presente, nos termos do art. 50, § 22. da Constituição
Federal e do art. 115, inciso I do Regimento Interno,
requerer seja informada quais os cargos exercidos,
os períodos trabalhados e as formas de investidura
dos servidores abaixo relacionados, para os quais
requer, também cópia da fé de ofício e dos assentamentos funcionais e de possíveis procedimentos disciplinares e administrativos. As informações devem
abranger todos os órgãos e empresas ligados ao Ministério.
Servidores:
Rodolfo Guilherme Peano e
Bertoni Neves de Andrade.
JustlficaçAo
A requerente, no exercício do Jus lnspectlones e para melhor instruir trabalhos que realiza,· é
que solicita as presentes informações.
Sala das Sessões, 4 de outubro de 1995. - Cidlnha Campos, Deputada Federal.
I - Relatório
Pela presente proposição, a Senhora Deputada
Cidinha Campos dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Previdência e Assistência Social informações a respeito de quais os
cargos exercidos, os períodos trabalhados e as for-
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mas de investidura dos servidores Rodolfo Guilherme Peano e Bertoni Neves de Andrade, para os
quais requer, também, cópia da fé de ofício e dos
assentamentos funcionais e de possíveis procedimentos disciplinares e administrativos. As informações devem abranger todos os órgãos e empresas
ligados ao Minis.tério.
É o relatóno.
11 - Voto do Relator
Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 22-, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do
Regimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamento das informações requeridas pela nobre autora.
Sala de Reuniões, 10 de outlt>ro de 1995. - Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.
Aprovo ad referendum.
Em 17-10-95. - Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
N!!-1.110, DE 1995
Senhor Presidente,
Cidinha Campos, Deputada Federal, vem pelo
presente, nos termos do art. 50, § 2Q da Constituição
Federal e do art. 115, inciso I do Regimento Interno,
requerer seja informada quais os cargos exercidos,
os períodos trabalhados e as formas de investidura
do servidor Milton Ferreira Damasceno, para os
quais requer, também, cópia da fé de ofício e dos
assentamentos funcionais e de possíveis procedimentos disciplinares e administrativos. As informações devem abranger todos os órgãos e empresas
ligados ao Ministério.
Justificaçêo
A requerente, no exercício do Jus inspectlones e para melhor instruir trabalhos que realiza, é
que solicita a presente informação.
Sala das Sessões, 4 de outubro de 1995. - Cidinha Campos, Deputada Federal.
I - Relatório
Pela presente proposição, a Senhora Deputada Cidinha Campos dirige-se à Mesa requerendo
sejam solicitadas ~o Senhor Ministro da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária informações a respeito de quais os cargos exercidos,
os períodos trabalhados e as formas de investidu-
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ra do servidor Milton Ferreira Damasco, para o qual
requer, também, cópia da fé de ofício e dos assentamentos funcionais ede possíveis procedimentos disciplinares e administrativos. As informações devem
abranger todos os·órgãos e empresas ligados ao Ministério.
É o relatório.
11 - Voto do Relator
Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 2º-, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamento das informações requeridas pela nobre autora.
Sala de Reuniões, 10 de outubro de 1995. Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.
Aprovo ad referendum.
Em 17-10-95. - Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
~ 1.111, DE 1995

Senhor Presidente,
Com fundamento no art 50, § 2º-, da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º-, e 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro da Saúde o
presente pedido de informações que objetiva conhecer:
- os valores recebidos pelo SUS - Sistema
Único de Saúde, referentes ao DPVAT - Seguro 0brigatório de Danos Pessoais causados por Veículos
Automotores de via terrestre ou por sua carga, a
pessoas transportadas ou não, nos anos de 1993,
1994 e- 1995 até o mês de agosto;
- os valores gastos em igual período, efetuados pelo SUS, com o custeio de assistência médicohospitalar dos segurados vitimados em acidentes de
trânsito.
Justificaçao
O parágrafo único do art. 27 da Lei nº- 8.212,
de 24 de julho de 1991, determinou que "As companhias seguradoras que mantêm o seguro obrigatório
de dano.s pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, de que trata a Lei nº- 6.194, de
dezembro de 1974, deverão repassar à Seguridade
Social 50% (cinqüenta por cento) do valor total do
prêmio recolhido e destinado ao Sistema Único de
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Saúde (SUS), para custeio da assistência médicohospitalar dos segurados vitimados em acidentes de
trânsito".
Como é notório, pela divulgação que é dada
pelos órgãos da imprensa em geral, é assustador o
número de acidentes de trânsito em nosso País, em
conseqüência não só de estradas mal-eonservadas,
como pela imprudência dos motoristas e pela falta
de sinalização adequada.
Os sobreviventes destes acidentes, na sua expressiva maioria, são atendidos em hospitais conveniados que se ressarcem das respectivas despesas
com o tratamento junto ao SUS.
Necessário, portanto, conhecer a relação existente entre os valores recebidos pelo SUS por conta
do Seguro DPVAT e os gastos efetuados com as vítimas de trânsito.
Dentro deste esforço situa-se nossa preocupação.
Sala das Sessões, 4 de outubro de 1995. - Deputado José Augusto.
I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
José Augusto dirige-se à Mesa requerendo à Mesa
requerendo sejam solicitadas ao Senhor Ministro da
Saúde informações quanto à suficiência dos valores
recebidos pelo SUS - Sistema Único de Saúde, por
conta do DPVAT - Seguro Obrigatório de Danos
Pessoais causados por Veículos Automotores de via
terrestre ou por sua carga, a pessoas transportadas
ou não.
~ o relatório.

11- Voto do Relator
Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 2º-, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamento das informações requeridas peJo nobre Autor.
,
Sala de Rellliões, 1O de outubro de 1995. Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.
Aprovo ad referendum.
Em 17-1 D-95. - Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
N9.1.112, DE 1995
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º- da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º-, e 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª seja
encaminhado ao Sr. Ministro das Relações Exteriores, o seguinte pedido de informações:
O Jornal do Brasil de 5-10-95 divulgou
matéria dando conta de que, a partir de agora, os
turistas brasileiros que quiserem entrar na Argentina terão que exibir a passagem de volta. Além disso, aqueles que, porventura, estiverem com muita
bagagem correm o risco de serem mandados de
volta. Tais exigências, de acordo com um alto funcionário do Ministério do Interior argentino, serão
principalmente aplicadas "a quem chegue de ônibus".
Tendo em vista o óbvio absurdo destas exigências, que contrariam frontalmente o espírito do Tratado de Assunção, que criou o Mercosul, e o fato de
que o Brasil não faz este tipo de exigências para os
turistas argentinos, julgamos conveniente contar
com os seguintes esclarecimentos:
a) o Ministério das Relações Exteriores já recebeu comunicação oficial sobre tais exigências?
b) quais as providências que o ltamarati está
tomando ou pensa em tomar em relação a esta
odiosa discriminação?
Sala das Sessões, 5 de outubro de 1995. - Deputada Sandra Starling.
I - Relatório
Pela presente proposição, a Senhora Deputada
Sandra Starling dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro das Relações Exteriores informações a respeito de matéria veiculada no
Jornal do Brasil, de 5-10-95 dando conta da exigência, pelo Governo Argentino, de apresentação da
passagem de volta pelos turistas brasileiros que quiserem entrar naquele País.
É o relatório.
11 - Voto do Relator
Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2Q, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamento das informações requeridas pela nobre Autora.
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Sala de Reuniões, 10 de outubro de 1995. Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.
Aprovo ad referendum.
Em 17-10-95. - Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇOES
N!t 1.113, DE 19S5
Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50, § 2º-,
da Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e §
2Q, e 115, inciso I, do Regimento Interno que, ouvida
a Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda, no sentido de remeter a
esta Casa os Curriculaum Vitae de todos os diretores do Banco Central do Brasil contendo informações detalhadas de suas últimas atividades profissionais, seja no setor público, seja no setor privado,
compreendendo o período correspondente, no mínimo, aos últimos 5 (cinco) anos.
Justificaçao
Os últimos episódios negativos, envolvendo
funcionários públicos com empresas privadas,
mostraram a toda sociedade brasileira que ainda
persistem estas relações incomuns que, normalmente, representam um conflito de interesses. Isto
porque o que fica evidenciado é o próprio questionamento sobre a ética e os padrões morais de
conduta que devem nortear as ações de qualquer
servidor público, no estrito cumprimento de suas
funções.
Desde o mês de março próximo passado,
quando as notícias de vazamento sobre as mudanças na política c~mbial provocaram suspeitas
sobre o relacionamento do então Presidente do
Banco Central, Sr. Pérsio Arida, com instituições
financeiras, ficamos mergulhados numa séria e
importante questão: deve-se ou não estabelecer
a "quarentena" como um período de descontaminação daquele servidor público, detentor de informações privilegidas e oriundo da iniciativa privada?
Certamente que o episódio Milton Dallari
acirrou ainda mais a discussão acerca do tema,
contribuindo para nossas reflexões e estimulando a celeridade do Congresso no sentido de buscar alternativas imediatas que possam inibir, definitivamente, a continuidade destas relações
"perigosas".
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É í,lvidente que nosso propósito não é, nem poderia s lo, lançar acusações levianas a este ou
aquele ersonagem, mas, certamente, nos move a
preocu~ção de estabelecer um padrão de comportamento Ie uma regra clara que possa proteger a todos: a sociedade, o governo e os próprios funcionãrios públ;icos no exercício de suas funções.
As im iremos examinar cada setor significativo
do Pod r &ecutivo, iniciando esta tarefa pelos dirigentes o Banco Central. Acreditamos que o exame
de infor ações sobre as atividades profissionais
destes iretores, antes de seu ingresso no setor público noS trarã uma contribuição importante para as
disc~~es sobre os mecanismos de "quarentena",
que deveremos propor, o mais rãpido possível, através da regulamentação do art. 192 da Constituição
Federal~:especialmente em seu inciso V.
De ta forma, como parlamentares e representant s da vontade popular, estaremos cumprindo com osso relevante papel de agentes elaboradores d~ normas que possam contribuir para um
País maIS digno e transparente.
Se a das Sessões, 5 e outubro de 1995. - Deputado Hélio Rosas.
I

I - Relatório
Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Hélio Rosas e outros dirigem-se à Mesa requerendo
sejam s~licitados, ao Senhor Ministro da Fazenda,
os Curr~ulum Vitae de "todos os diretores do Banco
Central do Brasil, contendo informações detalhadas
de suas !últimas atividades profissionais, seja no setor Públi~.,seja no setor privado, compreendendo o
período
rrespondente, no mínimo, aos últimos 5
(cinco) a os".
É o relatório.

REQUERIMENTO DE INFORMAçOES
Nº-1.114, DE 1995
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § ~, da ConstitLição Federal, e nos arts. ~4, inciso e § ~, e 115, i~ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª seja
encaminhado ao Sr. Ministro do Exército, o seguinte
pedido de informações:

Y.

1) qual o critério de arrendamento das ãreas
destinadas à manobras situadas entre Corte (12Distrito de Rosãrio do SuVRS, com extensão de
50.083,07ha, destinada para Campo de Instrução
Barão de São Borja, do CMS, cadastro RS-030179 e em Rincão de São Gabriel, São BorjalRS,
com extensão de 15.362,40ha, destinada para
Campo de InstrUção de Rincão do CMS, cadastro
RS-03-0246?
2) qual é o valor anual, em reais, auferido pelo
arrendamento destas duas ãreas?
3) especificar por Estado da Federação as terras de uso do Exército Nacional, com a devida localização, extensão em hectares e sua destinação
atual.
Sala das Sessões, 9 de outubro e 1995. - Deputado Adroaldo Streck.
I - Relatório
Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Adroaldo Streck dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro do Exército informações sobre os critérios de arrendamento das ãreas
de terras destinadas a manobras.
É o relatório.

11 - Voto do Relator
11 - Voto do Relator
Considerando que se encontraram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ ~, da ,Constituição Federal e arts. 115 e 116 do
Regime~to Interno da Casa), vot~ pelo en~minha
mento qas informações requendas pelos nobre
Autores.
Sala de Reuniões, 10 de outubro de 1995. Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presi.:.
dente.
Aprovo ad referendum.
Em 17-10-95. - Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ ~, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do
Regimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamento das informações requeridas pelo nobre Autor.
Sala de Reuniões, 10 de outubro de 1995. Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.
Aprovo ad referendum.
Em 17-10-95. - Ronaldo Perlm, Primeiro Vice-Presidente no exercício da Presidência.
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COMISSOES
ATAS DAS COMISSOES
50& LEGISLATURA - 1& SESSÃO LEGISLATIVA

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

ATA DA 29& REUNIÃO (ORDINÁRIA) REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 1995.

As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia 10 de outubro de mil novecentos e noventa e
cinco, no Plenário nO 16 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão de

Educação, Cultura e Desporto. Presentes os Srs. Deputados Severiano Alves - Presidente;
Fernando Zuppo, Marisa Serrano e Paulo Lima - Vice·Presidentes; Adelson Salvador, João
.Fassarella, Carlos Alberto, Alexandre Santos, Ubiratan Aguiar, Elias Abrahão, Mário de
Oliveira, José Luiz Clerot, Pedro Wilson, Expedito Júnior e Paulo Lima. Deixaram de registrar
as suas presenças os Deputados Alvaro Valle, Augusto Nardes, Esther Grossi, Eurico Miranda,
Flávio Aros, Lindberg Farias, Maria Elvira, Mauricio Requião,: ~lson Marchezan, Osvaldo
Biolchi, Ricardo Barros e Ubaldino Júnior. O Deputado ~~aidõ Gomyde justificou a sua
ausência. ATA: Abertos os trabalhos, foram dispensadas. t tk leituras das Atas das reuniões
anteriores, realizadas nos dias 04.10.95 e 05.10.95, eql viítilde de terem sido suas cópias
distribuídas para conhecimento prévio. Em disclÁssão: hão houve quem quisesse discuti·las.
Em votação, foram elas aprovadas UNANIMEMENTE.
ORDEM DO DIA: Emendas
oferecidas pela Comissio de Educaçio, Cu~t~ra e Desporto (5) ao PL n° 36/95 - do Poder
Executivo - (Mensagem nO 934/95) - que "díspõe sobre o Plano Plurianual para o periodo de
1996/1999 e dá outras providências",. spbre Cultura, Justiça, Sego Cidadania: convênios com
instituições Esportivas para fomenta ido Desporto não profissional (Emenda nO I); Cultura,
Justiça, Sego e Cidadania: restauração de Monumentos Históricos (Emenda nO 2); Educação:
atendimento a crianças (Emenda nO 3); Educação: bolsas de estudo (Emenda nO 4); Educação:
ensino polivalente (Emenda nO 5). Discutiram as Emendas os Deputados Elias Abrahão,
Marisa Serrano e José Luiz Clerot. Em votação, as emendas foram aprovadas unanimemente.
Logo após, o Sr. Presidente registrou as presenças das entidades representativas dos
professores, servidores e alunos da UFBA , APUB, ASSUFBA e DCE, representadas pelos
seus presidentes Prof. Roberio Marcelo, Vicente Lima Neto e Eduardo Santos.
Nada mais
havendo a tratar, foi suspensa a reunião para que deIa se lavrasse a Ata. Reabertos os trabalhos
o Presidente determinou a leitura da presente Ata que , apreciada, foi por unanimidade
aprovada, sem restrições. Às doze horas e vinte e cinco minutos , o Presidente declarou
en~errados os trabalhos, antes convocando Reuniãb9~dirtlt J*ira o ~ia li de outubro,
quarta-feira, às 10 horas.
E, para constar, eu, l:,.1f!,\Lu:.
!b\s..o.."", CELIA MARIA DE
OLIVEIRA, Secretária, lavrei a presente Ata,' que depois de lida, discutida e aprovada, será
Sr.
Presidente
e
publicada
no
Diário
do
Congresso
assinada . pelo
Nacu,nal.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

OCM 3.t7.23~n.""'7
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!Pág._Ol_ de 01]
I. MODALIDADE DE EMENDA:

3.TIPO DF. DISPOSITIVO EME!'iDAJ>O

2. FINALIDADE DA EMENDA

=
=

ObJ.Uvc.

5J .. ta
4. ÁREA TEMÁTICA:

Código: 13

__

~1cma.l1.aaçào

_

plw:.anual

da _ta

..UJ Meu pua lSi1Sl&

Aç;lo/Jh:'0Jeto

tllW:J.&nual J,g,,-gSil

Título: EDUCAÇÃO

5. EMENDAS ÀS TABELAS DO VOLUME m
5.1. LOCALlZADOR DO OBJETO DA EMEr-;DA: Volume

m. Página: _65_ .Parágrafo: _6°__

5...
2 MODIFICAÇÃO PRETE~DIDA'

5.2.1. Descrição do OBJETIVO (Só preencher se pretender alteração em relação a proposta - vol. ill)

5.2.2. Título da AÇÃOIPROJETO (Só preencher se pretender alteração em relação à proposta - vol. ill)
5.2.3. Especificação da META (Só preencher se pretender alteração em relação à proposta - vol. ill)
ATENDIMENTO A 9.480.000 CRJA1'1Ç..\S NA FAlXADEOA6 A."I0S. SENDO 3.280.000 PARA A fAIXA DE OA3 ANOS E 6.200.000 ~A
FAlXADE4A6ANOS.

/.)11 N:

5.2.4. Regionalízaçll.o da META em ~'O (o total deve ser 1000
(Só preencher se pretender alteração em relação à proposta-vol.ill)

INE:

Ico:

ISE:

ls:

INlI.:loo

6. EMENDA ÀS METAS PARA 19% (VOLUME IV)
6.1. LOCALlZADOR DO OBJETO DA EMENDlI.:

Volume IV. Página: _59_Parágrafo: _6°_ _

16.2. Especificação da META (Só preencher se pretender alteração em relação à proposta - vol. IV)

IATEN.DlMENTO A 2.370.000 CRIANÇAS NA fAL'XA DE OA 6 A."IOS. SElI:DO 820.000 PARA A FAIXA DE o A 3 .\."IOS E 1.550.000 ~,\
FAIXA DE 4 A 6 ANOS.

7. REDUÇÃO COMPENSATÓRIA (Só preencher no caso de emenda que acarrete aumento de gasto)
REDUZIR A AÇÃO "EXPANSÃO DA ÁREA IRRIGADA COM NOVO MODELO DE F1NANCIA.'dENTO E GESTÃO".

8. FUNDAMENTAÇÃO:

o ENSINO PRÉ.ESCOLAR É A BASE DA PIRÁMIDE EDUCACIONAL

Partido/Sigla:

UF:
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036-00618-1,
Iflag._vl_ UI::
I. MODALIDADE DE E~IENDA:

2. FP.l:ALIDADE DA E:>IENDA

3.TIPO DE DISPOSITIVO E~IE:-';DADO

=
I!'
4. ÁREA TEMÁTICA:

Código: _13__

~

Jl.aq1Cl1lal1zafj~ da

_

jt)1W:1&Dual

. . ta

~ Ml:ta para 15151'

Aqio/Pr0Jet.o
NI1t;), Dlur.u:uuJ.

199'-SU~

Título: EDUCAÇÃO

S. EMENDAS ÀS TABELAS DO VOLUME DI
S.1. LOCALIZAOOR DO OBJETO DA E:>IENDA:

Volume 111. Página: _71 __ .Parágrafo: _3°__

..

S 2 MODIFICAÇÃO PRETENDIDA-

5.2.\. Descrição do OBJETIVO (Só preencher se pretender alteração em relação li proposta - vol. m)

5.2.2. Titulo da AÇÃO/PROJETO (Só preencher se pretender alt...ração em relação li proposta - vol. ill)
5.2.3. EspecJficação da META (SÓ preencher se pretender alteração em relação à proposta - vol. m)
BOLSA CONCEDIDA: 1.200.000 BOLSAS

5.2.4. Regionalização da META em oo (O total deve ler 100"'·)1 IN:
(Só preencher se pretender alteração em relação li proposta-vol.m)

\NE:

Ico:

!SE:

\S:

INA:

6. EMENDA ÀS METAS PARA 1996 (VOLUME IV)
6.1. LOCALIZADOR DO OBJETO DA nIENDA:

Volume IV. Página: _64__. Parágrafo: _3°__

6.2. Especificação da META (Só preencher se pretender alteraçlio em relação à proposta· vol. IV)
BOLSA CO:-;CEDlDA: 300.000 BOLSAS

7. REDUÇÃO COMPENSATÓRIA (Só preencher no caso de emenda que acarrete awnento de gasto)
REDUZIR AS METAS DO SETOR ENERGlA(PÁG.13). ESPECIALMENTE EXPA!-/SÃO DA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL
NO E.\.'TERlOR.

8. FUNDAMENTAÇÁO:
O CREDITO EDUCATIVO É INSTRUMENTO FL"l'DA.\fENTAL DE ACESSO DAS CLASSES DE MENOR RENDA AO ENSINO SUPERIOR.

Partido/Sigla:

UF:

01922 Quana-feira 18
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g-.o~1:-d7e--:o;:-:l--:_--'1

I";:P"':""á

I.

~IODALIDADEDE

EMENDA:

2.

FI~ALlDADE

DA EMENDA

3.TIPO DE DISPOSITIVO EMEXDADO

.li
;;J Açio/Pro].to

.:J "ta
4. ÁREA TEMÁTICA: Código:

_13_

;!j

a.q1coal1Zaç.i.O da . .ta
plu.r1aDual

"'ta po>:a 199'

plurJ.anual 19i5-SUa

Titulo: _EDUCAÇÃO

_

S. EMENDAS ÀS TABELAS DO VOLUME m
5.1. LOCALIZADOR DO OBffiTO DA EMENDA:

Volume m. Página: _65_ .Parágrafo: __

..

5 2 MODIFICAÇÃO PRETENDIDA-

5.2.1. Descriyão do OBJETIVO (Só pr.eencher se pretender alteração em relação li p~sta - vol. fi) PROMOVER AÇÕES NA ÁREA
DE EDUCAÇAO E PROFISSIOSALlZAÇAO DE TRABALHADORES DOS SETORES SECl'NDARIO E TERCIARlO.

5.2.2. Tílulo da AÇÃOIPROJETO (Só pIelmch~'l' se prel.enW:r all.era<;ão em rela<;ão à proprnlla - vol. fi)
ENSINO POLlVALENTE

5.2.3. Especificação da META (Só preencher se pretender alteração em relação li proposta - \'01. fi)
ATENDER A 1.018.736 ALL':'IOS NO ENSINO TÉCNICO·PROFISSIONALIZA.l'-JTE DO SETOR SECUNDÁRIO E .-\ 8.155.856 ALL'NOS NO
E:-JSINO TÉCNICO-PROFISSIONALlZANTE DO SETOR TERCIÁRIO.

5.2.4. Regionalização da META ""1 0'0 (o totll dc\'e ser llMWe),I:-J:
(Só preencher se pretender alteração em relação li proposta-vol.ID)

INE:

Ico:

!SF:

I

S
'

INA:lOO

6. EMENDA ÀS METAS PARA 1996 (VOLUME IV)
6.1. LOCALlZADOR DO OBJETO DA EMENDA:

Volwlle IV, Página: _59_ _. Parágrafo:

_

6.2. Especificação da META (Só preencher se pretender alteração em relação li proposta - vol. IV)
ATENDER A 254.684 ALL'NOS DO ENSINO TÉCNICo-PROFISSIONALlZANTE DO SETOR SECL'NDÁRIO E A 2.038.964 ALUNOS DO
ENSINO TÉCNICo-PROFISSIONALIZANTE DO SETOR TERCIÁRIO.

7. REDUÇÃO COMPENSATÓRIA (Só preencher no caso de emenda qne acarrete aumento de gasto)
REDUZIR DA AÇÃO/PROJETO "At;TOMAÇ.3.0 DO PROCESSO ELEITORAL".

8. FUNDAMENTAÇÃO:
O ENSINO PROFISSIONALlZA.'IlTE PODE PROPICIAR AO TRABALHADOR CONDIÇÕES FUNDAMENTAIS PAR.-\ O SEU PROGRESSO
MATERIAL E SOCIAL. ALÉM DE CONTRIBUIR PARA O AL"MENTO DA PRODl'TI\1DADE.

Nome: COMISSÃO DE EDl:CAÇÃO. CULTURA E DESPORTO
4

Partido/Sigla:
UF:
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I. MODALIDADE DE EMENDA:

2. FrnALIDADE DA E:-'IENDA

Quarta-feira!18 01923

3.TIPO DE DISPOSITIVO E:-'IENDADO
r~ 1'''~.u.ODah2~9.io

L.J ObJeuvo.

=
Z

4. ÁREA TEMÁTICA:

Código: 19

Meta

da . .ea

...... plur1uual
14eta para 15:a!i1'

:.r-

Açào/PJ:o,eto

plur1an~ 151516-5151

Título: CULTURA JUSTIçA. SEG. E CIDADANIA

S. EMENDAS ÀS TABELAS DO VOLUME m
5.1. LOCALIZADOR DO OBJETO DA EMENDA:

Volume III. Página: 92 .Parágrafo: 2°

..

5 2 MODIFICAÇÃO PRETENDIDA'

5.2.1. Descrição do OBJETIVO (Só preencher se prelender alteração em relação á proposta - vol. ill)

5.2.2. Titulo da AÇÃOIPROJETO (Só preencher se pretender. alteração em relação li proposta - vol. Ill)
5.2.3. Especificação da META (Só preencher se pretender alteração em relação ã proposta - vol. ill)
RESTAURAÇÃO DE SOO M01'<l.JMENTOS HISTÓRICOS

5.2.4. Regionalização da META em ~o (o total deve ser 101WO)IIN:
(Só preencher se pretender alteração em relação li proposla-vol.ill)

I:-iE:

ICo:

!SE.

IS:

tA~'1

6. EMENDA ÀS METAS PARA 1996 (VOLUME IV)
6.1. LOCALIZADOR DO OBJETO DA EMENDA:

Volume IV. Página: 85 . Parágrafo: 1°

_

6.2. E~'jleCificação da META (Só preencher se pretender alteração em relação it proposta - vol. IV)
RESTAURAÇÃO DE 120 MO~l~iENTOS HISTÓRICOS

7. REDUÇÃO COMPENSATÓRIA (Só preencher no caso de emenda que acarrete anmento de gasto)
REDUZIR DA AÇÃO "REORGA!'iIZAÇ.~O OPERACIONAL DAS ZO:\AS ELEITORAIS"

8. FUNDAMENTAÇÃO:
É PRECISO QUE A SOCIEDADE BRASILEIRA VALORIZE DE FORMA ADEQUADA OS BENS CULTI.'RiIlS EXISTENTES,
ESPECIALMENTE OS LIGADOS Á NOSSA Cl'LUIRA
.

PartidoiSigl.:

UF:

n( I
-

-
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036~'{D~6'2i"i
IPág.Ol deOI_
I. MODALIDADE DE EMENDA:

2. FINALIDADE DA EMENDA

3.TIPO DE DISPOSITIVO EMENDADO
:-.; a..q3.OCÚ2.1l:açào

4. ÁREA TEMÁnCA:

Código: 19

I
I

da . . ta

plur4~ual

.~ Meta para 11511

C

Açào/Pr0Jeto

â.'i

We~ plurJ.aJluU 151iS-5H.

Título: CULTURA. JUSTIÇA. SEG. E CIDADANIA

5. EMENDAS ÀS TABELAS DO VOLUME III
5.1. LOCALIZAOOR DO OBJETO DA EMENDA:

Volume IlI. Página: _88_ .Parágrafo: _4°_

5..
2 MODIFICAÇÃO PRETENDIDA'

5.2.1. Descrição do OBJETIVO (Só preencher se pretender alteração em relação a proposta - voI. fi)
5.2.2. Titulo da AÇÃOIPROJETO (Só preencher se pretender alteração em relação a proposta - voI. fi)

,

5.2.3. Especliicação da META íS~ preencher se pretender alteração ~m relação a proposta - vol. Im

i

ESTABELECIMENTO DE 27 CONVENIOS COM ESTADOS: 5.000 CONVE~IOS COM MLNICIPIOS E 2.000 CO:-:VÊNIOS CO~I
INSTITIJJÇÓES ESPORTIVAS PARA FOMENTO DO DESPORTO NÃO PROFISSIONAL.

5.2.4. Regionali7.ação da META em % (o total deve ser lOIWa),1 N:
(Só preencher se pretender alteração em relação a proposta-voI.ill)

Ico:

INE:

Is:

ISE:

I

NA:

6. EMENDA ÀS METAS PARA 1996 (VOLUME IV)
6. I. LOCALIZAOOR DO OBJETO DA EMENDA:

Volume IV. Página: _81__. Parágrafo: _3°__

6.2. Especificação da META (Só l?reencher se pretender alteração e~ relação li proposta - vol. IV)

.

ESTABELECIMENTO DE 27 CONVENIOS COM ESTAOOS; 1.250 CONVENIOS COM MUNICIPIOS E 500 CO~VENIOS COM
INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS PARA FOMENTO DO DESPORTO NÃO PROFISSIONAL.

7. REDUÇÃO COMPENSATÓRIA (Só preencher no caso de emenda que acarrete aumento de gasto)
REDUZIR AS METAS DO SETOR DEFESA NACIOr-;AL (PAG. 1071. ESPECIALMENTE RE.\PARELHAMENTO F.
MARINHA

~IODER?'IZAÇÃO

DA

8. FUNDAMENTAÇÃO:
PARA ATINGIR O OBJETIVO DE FOMENTO AO DESPORTO NÃO PROFISSIONAL É XECESSÁRJo CAPILARIZAR O PROCESSO AO
NíVEL DE MUNICÍPIO E DAQUEL-\S INSTm'lçOES QlTE SE DEDlCA.\-1 A DlFI:SÃO DOS DESPORTOS?,O PAÍS.

Partido;Sigla:
DF:

'.~

~'é

:$,

~;
';:~",,::,.:./
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50· LEGISLATURA - 1· SESSÃO LEGISLATIVA

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

ATA DA 30· REUNIÃO (ORDINÁRIA) REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 1995.

Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia onze de outubro de mil novecentos e noventa e
cinco, . no Plenário na 17 do Anexo II da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão de
Educação, Cultura e Desporto. Presentes os Srs. Deputados Severiano Alves - Presidente;
Fernando Zuppo, Marisa Serrano e Paulo Lima - Vice-Presidentes; Adelson Salvador, Maurício
Requião, Ricardo Barros, Carlos Alberto, Ubiratan Aguiar, Simara Ellery, Alvaro Valle, Augusto
Nardes, Sílvio Torres, Maria Elvira, Elias Abrahão, Lindber~ .5'élrias, Flávio Ams, Eurico
Miranda, Osmânio Pereira, Ubaldino Júnior, Nelson Marcheza9 e Osvaldo Biolchi. Deixaram de
registrar as suas presenças os Deputados Alexandre Santos, JiMher Grossi, Expedito Júnior, Lídia
Quinan, Mário de Oliveira e Pedro Wílson. O DeoutJlt1o Ricardo Gomyde justificou a sua
ausência. EXPEDIENTE: a) o Presidente informoU' que no dia dez de outubro foram feitas as
Distribuições de Proposições nas 35/95 e 36/95, conforme cópias distribuídas; b) solicitação aos
Deputados relatores de matérias na Comiss~a, a fim de que observem os prazos de exame
regimentais, para agilizar ~ processo legislativo. ORDEM DO. DIA:PROPOSIÇÓ~S
SUJEITAS A APRECIAÇAO CONCLUSIVA DAS COMISSOES: TRAMITAÇAO
ORDINÁRIA: 01 - PROJETO pE LEI N° 4.751-B/90 - do Sr. Elias Murad - que "dispõe
sobre a obrigatoriedade do ensinó 'sobre as drogas entorpecentes e psicotrópicas e sobre a AIDS
oU SIDA a nível do 10 e 20 graus de ensino e nos cursos de formação de professores, com ênfase
especial nos aspectos científicos da prevenção e da educação sexual". Relator: Deputado
LINDBERG FARIAS. Parecer: .FAvoRÁVEL, COM ADOçÃO DO SUBSTITUTIVO
APROVADO NA COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA. Discutiram a
matéria os Deputados Elias Abrahão, Marisa Serrano, Fernando Zuppo, Lindberg Farias e Maria
Elvira. O Deputado Lindberg Farias, Relator da matéria, solicitou o adiamento da discussão, por
duas sessões, para reformulação do seu parecer. Em votação: aprovado unanimemente o
requerimento. Adiada a discussão. 02 - PROJETO DE LEI N° 715-A/91 - do Sr. Ary Kara
José - que "toma obri~atório o exame médico para os alu'}os das escolas oficiais de 10 grau".
Relatora: Deputada LIDIA QUINAN. Parecer: FAVORAVEL, COM SUBSTITUTIVO. O
Deputado Eurico Miranda leu o parecer da Relatora. Concedida VISTA ao Deputado Carlos
Alberto. 03 - PROJETO DE LEI N° 1.208/91 - do Sr. Cunha Bueno - que "permite a dedução
integral das despesas com instrução, no cálculo do imposto de renda das pessoas fisicas".
Apensos os PLs nas 1.759/91,1.953/91,2.289/91, 4.834/94, 458/95, 776/95 e 838/95. Relator:
Deputado UBALDINO JÚNIOR. Parecer: FAVORÁVEL ao PL 1.208/9~ e seus apensos, COM
SUBSTITUTIVO. O Relator, Deputado Ubaldino Júnior, requereu a retirada de pauta.
Aprovado unanimemente o requerimento. Adiada a discussão. 04 - PROJETO DE LEI N°
287/95 - do Sr. Augusto Viveiros - que "veçia a cobrança de taxa de inscrição em vestibular, nas
universidades federais". Relatora: Deputada MARIA ELVIRA. Parecer: CONTRÁRIO.
Concedida VISTA ao Deputado Ubiratan Aguiar que devolveu o projeto opinando por s
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rejeição. A Relatora, Deputada Maria Elvira, reformulou seu voto par,a aprovar o projeto, na
forma do substitutivo apresentado. Discutiram a matéria os Deputados Nelson Marchezan,
Augusto Viveiros, Elias Abrahão, Mauricio Requião, Paulo Lima e Carlos Alberto. O Deputado
Paulo Lima assumiu a presidência. A Relatora, Deputada Maria Elvira, requereu o adiamento da
votação, por cinco sessões. Em votação, aprovado unanimemente o requerimento. Adiada a
votação. Logo após, falou, pela ordem, o Deputado Nelson Marchezan registrando a sua
preocupação com os menores de rua, ressaltando várias iniciativas de sua parte, através de
projetos de lei, instituindo a alimentação nas escolas como meio de motivar a ida dos alunos à
escola. Em seguida, leu declarações de um menino que frequentava o movimento de meninos e
05 - PROJETO DE LEI
meninas de rua da sua cidade por causa do almoço das sextas-feiras.
N° 731/95 - do Sr. Ubiratan Aguiar - que "dispõe sobre a concessão de bolsas de estudo para o
ensino fundamental e médio, prevista no parágrafo la do artigo 213 da Constituição
Federal".Relator: Deputado PEDRO WILSON. Parecer: FAVORÁVEL. Concedida VISTA ao
Deputado Osvaldo Biolchi. Em seguida, o Deputado Nelson Marchezan solicitou a verificação de
quorum. 06 - PROJETO DE LEI N° 773/95 - do Sr. Marconi Perillo - que "dispõe sobre a
criação de Conselho Social junto às Universidades Federais e dá outras providências". Relator:
Deputado UBIRATAN AGUIAR. Parecer: CONTRÁRIO. Concedida VISTA ao Deputado
Ricardo Barros que devolveu o projeto sem manisfestação escrita. Adiada a discussão, por falta
de quorum. 07 - PROJETO DE LEI N° 789/95 - do Sr. Roberto Rocha - que "determina a
redução da taxa de matricula e das mensalidades escolares nos casos que especifica". Relator:
Deputado PAULO LIMA. Parecer: CONTRÁRIO. Adiada a discussão, por falta de
quorum.
Logo após, o Presidente convocou Reunião Ordinária para o diailS'de outubro, quarta-feira, às
10 horas. Nada mais havendo a tratar, às treze horas e de~ i: minutos, o Ss;:nhor Presidente
agyadeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos. E'IP~ra constar, eu, ~'AhdlW)
CELIA MARIA DE OLIVEIRA, Secretária, lavrei ,a PFe.sente Ata, que depois de lida, discutida e
aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente e publicada no Diário do Congresso
Nacional.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
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DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
~

COMISSAO DE DEFESA NACIONAL
O Deputado MAURrCIO CAMPOS, Presidente
da Comissão de Desfesa Nacional, fez a seguinte
o 34185
• .b·
Dlstn ulção nEm 17-10-95
Ao Deputado ROBERTO JEFFERSON
Emendas oferecidas em Plenário ao Projeto de
Lei nº- 3.223-N89 - que "institui o Código Nacional
de Porte e Uso de Armas".
Sala da Comissão, 17 de outubro de 1995. Tércio Mendonça Vilar, Secretário.
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMrUA
O Deputado ROBERTO JEFFERSON, Presidente da Comissão de Seguridade Social e Famnia,
fez a seguinte
Distribuição nº" 22195
Em 17-10-95
À Deputada JANDlRA FEGHAU:
Projeto de Lei nº- 999195 - do Sr. Osmânio Pereira - que "dispõe sobre a inviolabilidade do direito
à vida, defende a eutanásia e a interrupção voluntária da gravidez como crimes hediondos, em qualquer
caso, bem como a interpretação do § 7Q do art. 226
da Constituição Federal, e dá outras providências".
Ao Deputado JOFRAN FREJAT:
Projeto de Lei nº- 975195 - do Sr. Paulo Feijó que "cria o Seguro Nacional de Saúde e a Contribuição Nacional de Saúde e dá outras providências".
Ao Deputado JOSÉ PINOTTI:
Proposta de Fiscalização e Controle nº- 30195 do Sr. Tuga Angerami - que "propõe à Comissão de
Seguridade Social e Famnia realize, com o auxílio
do Tribunal de Contas da União, auditoria nos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento,
para apurar os reais valores de contribuições arrecadadas para a Seguridade Social e a sua alocação".
Sala da Comissão, 17 de outubro de 1995. Miriam Maria Bragança Santos, Secretária.

DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
DEPUTADO PAES LANDIM, NA SESSÃO
SOLENE DA CAMARA DOS DEPUTADOS, DE 3 DE OUTUBRO DE 1995, EM
HOMENAGEM AOS 70 ANOS DE FUNDAçÃO DO JORNAL O O GLOBO, RETIRADO PELO ORADOR PARA REVISAO HOMENAGEM AOS 70 DO JORNAL O
GLOBO.
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O SR. PAES LANDIM (Bloco/PFL - PI) - Sr.
Presidente da Câmara, Deputado Luís Eduardo Magalhães; Srs. Diretores de O Globo, Luiz Eduardo
Vasconcelos, Marcelo Neto e Franklin Martins; colegas Deputados, é uma tradição desta Casa homenagear, mesmo que de maneira singela, datas e episódios que marcaram a história do País.
A Câmara não poderia, em respeito a essa tradição, ficar omissa em relação aos setenta anos do
jornal O Globo, fundado em 1925 por lrineu Marinho
e que, graças a seus filhos, Roberto e Rogério,
transformou-se num dos maiores e mais respeitados
jornais da América Latina.
Trata-se, sobretudo, da reverência à fidelidade
de um ideal que não se desvirtuou. Este, sem dúvida, é o segredo de seu sucesso, a razão de seu
crescimento e o maior patrimônio de quantos contribuíram para torná-lo um marco na história da imprensa brasileira. O jornal, que, durante décadas, foi
um hábito da vida carioca, tornou-se, graças ao seu
equilíbrio, aos padrões éticos de sua linha editorial e
à serenidade da informação que divulga, um autêntico barômetro da vida nacional. Através de seus editoriais e de seu noticiário, é possível acompanhar a
evolução da conturbada vida brasileira, em quase
três quartos de século.
É uma triste singularidade que o jornal concebido e fundado por Irineu ~arinho tenha assistido ao
seu desaparecimento após vinte dias de vida. E é
um sinal de maturidade que seu filho mais velho, então um jovem adolescente, não tenha querido assumir a direção do jornal, convidando para fazê-Io diversos jornalistas, enquanto permanecia trabalhando
na redação como simples repórter, com o objetivo
de conhecer de perto todos os detalhes do funcionamento do que era então mais um vespertino. Só alguns anos depois, na década de 30, com apenas 26
anos de idade, assumiu Roberto Marinho a direção
do jornal de seu pai.
Como estudante na antiga Capital, recordo
com enorme nostalgia essa época em que ainda havia na imprensa brasileira matutinos e vespertinos
que faziam repercutir, ora com paixão, ora com arrebatamento, a trepidamente vida política do País. O
Globo não discrepava dessa orientação, mas sempre se destacou por praticar um jornalismo informativo, cuja principal diretriz consistia em noticiar os fatos, dar cobertura equilibrada e isenta à vida nacional, sob uma ótica que refletia, com fidelidade, a
orientação de seu fundador.
Ao lado de Roberto Marinho e de seu irmão
Rogério, responsável o primeiro pela linha política do
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jomal, estava a figura mítica de Herbert Meses, que
presidiu a Associação Bracsileira de Imprensa, até a
morte. Não posso deixar de registrar, por isso, Sr. Presiderie, a impressão que sempre me provocou a personalidade desse grande jornalista, cuja atlJl:ção na ABI
sempre a:::ompanhei enquanto estudante no Rio de Janeilo. A mim e a quantos o conheciam, dava a sensação de ser o "senhor tolerância", um homem afável e
permanentemente disposto ao diãlogo.
Há poucos dias, lendo as memórias da viagem
feita à América Latina por esse grande escritor francês que foi André Maurois, membro da Academia
Francesa de Letras, deparei-me sem surpresa com
o relato que ele fez de seu almoço na ABI, assinalando que "Herbert Moses (de O Globo) é a alma
dessa associação". E realmente, por um longo período de nossa história, Moses refletiu o equilíbrio, o
senso de responsabilidade e de serenidade da imprensa de nosso País, até mesmo em seus momentos de maior radicalismo ideológico. Pois foi esse
homem que Roberto Marinho convidou para ajudá-lo
a dirigir O Globo, aliando à sua capacidade empreendedora e à sua vocação inovadora a experiência e a prudência do velho Herbert Moses. Juntos,
construíram e fizeram crescer esse grande órgão da
imprensa nacional.
Sr. Presidente, Rui Barbosa já dizia que "a imprensa é a vida da Nação". O que O Globo tem procurado fazer é exatamente isto, refletir, ao longo de
todos esses anos, o retrato da vida brasileira em todos os seus variados aspectos - políticos, econômicos, sociais, culturais e, sobretudo, institucionais.
A transferência da Capital para Brasília, logo
após o Governo Jânio Quadros, fez de O Globo o
único jomal que manteve inalterada sua trilha de
evolução e de modemização, reafirmando sua vocação nacional. Por isso, não sobreviveu apenas à mudança que marcou uma poderosa inflexão na vida
política brasileira neste século. Sobreviveu, sobretudo, a todos os govemos que combateu com energia
e serenidade, sem nunca descambar para o ataque
pessoal e sem jamais ultrapassar a barreira ética da
crítica pessoal das personalidades públicas a que se
opôs, ou das políticas de que dissentiu, com muito
maior freqüência do que se imagina e supõe.
Por outro lado, o jomal dirigido por Roberto
Marinho jamais se negou a engajar-se no que era,
de forma indiscutível, a orientação que lhe deu prestígio ao longo dos anos, construindo com solidez,
com serenidade, e com objetividade jornalística, o
exemplo de sua própria trajetória histórica. As empresas de comunicação que foram germinando de O
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Globo, como foi o caso da Rádio Globo, da Agência
de Notícias O Globo; da Rede Globo de Televisão e
mais recentemente da tradicional Editora Globo, revelam a visão estratégica de um homem que, no recolhimento da redação do jornal que seu pai fundara, foi capaz de compreender, a cada momento, a
importância da informação, em todos os seus abrangentes e múltiplos aspectos.
Tudo o que representam o jornal, as emissoras, a agência de notícias e a editora desse que é
um dos maiores e mais complexos grupos de comunicação da América Latina - e talvez do mundo
- não é fruto da improvisação, nem do aventureirismo vocacional de um homem bem - sucedido,
Sr. Presidente. Os que, como eu, acompanharam
desde o verdor de minha juventude de estudante
no Rio de Janeiro os últimos trinta anos dessa trajetória reta, inflexível e obstinada de Roberto Marinho podem testemunhar que foi exatamente sua
inteligência, sua cultura, sua visão jornalística que
fizeram de O Globo o poderoso instrumento que é
esse jornal.
Senhor Presidente, O Globo é, sobretudo, a
trajetória liberal da história brasileira deste século.
Quem lê os artigos de Roberto Marinho publicados
em seu jornal e as conferências editadas no livro
Roberto Marinho - Uma trajetória liberal pode
acompanhar sua fidelidade a esse ideal e sua postura coerente na análise das políticas públicas implantadas no Brasil ao longo dos últimos cinqüenta anos.
É de se assinalar, contudo, um dos traços mais marcantes de sua personalidade, a de que, a despeito
de suas posições pessoais, jamais discriminou a
orientação ou a filiação ideológica dos jornalistas
que com ele trabalharam.
Neste sentido, é significativo e emocionante
o depoimento de Franklin de Oliveira. Cassado
pela Revolução, proibido de exercer sua profissão
pelo AI-5, e desempregado logo após o fechamento do Correio da ManhA, um dos atos mais prepotentes do movimento militar de 64, foi em O Globo, que encontrou guarida, a convite de Roberto
Marinho, que se insurgiu e não se submeteu à ordem absurda e abusiva. Essa foi uma atitude virtualmente mantida ao longo de toda a sua vida
como diretor de jomal. São inúmeros os casos de
jornalistas que, dissentindo de sua orientação pessoal, dele receberam convites para colaborar como
profiSSionais, em reconhecimento à capacidade e à
diligência pessoal de cada um.
Aqui mesmo, na sucursal de O Globo de Brasília, temos a figura de Franklin Martins, cujo pai, o
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ex-Senador Mário Martins, é uma legenda na luta
pelas causas democráticas e na resistência a todas
as formas de autoritarismo. Ele mesmo foi um dos
mais influentes ide610gos e destacado líder do Movimento Estudantil de 68, e foi graças à sua competência, à sua inteligência e ao seu elevado senso de
responsabilidade profissional que conquistou o espaço que hoje ocupa nas páginas de O Globo.
Tudo isto nos permite dizer, Sr. Presidente,
que o jornal', cujo septuagésimo aniversário a Câmara hoje comemora, já não pertence mais a seus dirigentes e seus proprietários. Conquistou, pela sucessão de jomalistas, ilustradores, redatores, setoristas,
gráficos e operários que o serviram, o direito de ser
considerado, com justiça, um patrimônio da imprensa de nosso País. O Globo já não é mais o jomal
de Roberto e de Rogério Marinho, nem o de José
Roberto Marinho. Continua a ser o mesmo jomal
fundado por lrineu Marinho, o jornalista que foi capaz de compreender, antes de qualquer outro de
seus contemporâneos, que o jomalismo tinha que
ser uma usina de notícias, de fatos e de opiniões, e
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não um panfleto a serviço de qualquer causa que
não fosse o permanente interesse de todo o País.
É a fidelidade a esse objetivo, a esse ideal sobretudo aos ideais liberais - que comemoramos
nesta sessão especial. Não podemos esquecer a trilogia dos grandes liberais brasileiros de nossa épaca, Eugênio Gudin, Octávio Gouveia de Bulhões e
Roberto Campos, que sempre ilustraram as páginas
de O Globo com sua pregação democrátic~
O tributo que hoje lhe prestamos foi conquistado com trabalho, com independência e com a visão
serena de que s6 a linha inflexível de um ideal pode
fazer sobreviverem, por tanto tempo, as idéias geniosas de que os homens são capazes, em todos
os tempos.
Aos jornalistas que o dirigem e o fazem, aos
que ajudaram a construir e aos que auxiliam a
manter essa reputação de integridade e essa tradição de fidelidade, deixo aqui registrado, em meu
nome, e no do Partido da Frente Liberal, nossos
mais calorosos cumprimentos, e nossa mais profunda admiração.
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2Q Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
32. Vice-Presidente: Julio Cesar (PFL)
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Albérico Cordeiro
Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Antônio Ueno
Benedito de Ura
CarlosMelles
Davi Alves Silva (PMN)
Betinho Rosado
Hugo Rodrigues da Cunha
Eliseu Moura
João Ribeiro
,José Borba
José Rocha
Jonival Lucas
José Múcio Monteiro
Júlio César
Mendonça Rlho
Lael Varella
Nelson Marquezelli
Luiz Braga
Marilu Guimarães
Pedrinho Abrão
Roberto Pessoa
Philemon Rodrigues
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Andre Puccinelli
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Fernando Comes
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Marisa Serrano
João Thomé Mestrinho
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Adão Pretto
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Beto Lelis
PCdoB
Nelson Meurer (PPB)
1 vaga
PPS
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Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Reunião: quartas e quintas-feiras - 9 horas
Local: Plenário 114 (Bloco das Uderanças)
Telefones: 31 ~978/697916981
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Zé Gomes da Rocha
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º

Titulares

Suplentes
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Antônio Joaquim Araújo
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Alberico Filho (PRP)
Alberto GoIdman
Aloysio Nunes Ferreira
Elias Abrahão

João Natal
Jorge Wilson
José Luiz Clerot
Luiz Carlos Santos
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Udson Bandeira
Adylson Motta
Alcione Athayde
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
Prisco Viana
Talvane Albuquerque
Valdenor Guedes
Almino Affonso
Danilo de Castro
Edson Soares
Marconi Perillo
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Femando Diniz
João Thome Mestrinho
José Priante
Luiz Femando (PSDB)
Michel Temer
Roberto Valadão
Wagner Rossi
PPB
Adhemar de Barros Filho
Alcione Athayde
Alzira Ewerton
Mario de Oliveira
Nelson Marchezan (S/P)
Raimundo Santos (PFL)
Ricardo Izar
Roberto Balestra
PSOB
Ayrton Xerez
Celso Russomanno
Emerson Olavo Pires
Franco Montoro
IIdemar Kussler
Rommel Feijó

PT
Hélio Bicudo
José Geno[no
Marcelo Deda
Milton Mendes
Paulo Delgado

Milton Temer
Sandra Starling
Severino Cavalcanti (PFL)
Tilden Santiago
1 vaga
POT
Coriolano Sales
Eurfpedes Miranda
Enio Bacci
Severiano Alves
Matheus Schmidt
Silvio Abreu
PUPSO/PSC
Francisco Rodrigues
Augusto Farias (PP)
Roland Lavigne
De Velasco
PSB/PMN
Alexandre Cardoso
Pedro Valadares (PPB)
Nilson Gibson
1 vaga
PCdoB
Aldo Arantes
Haroldo Uma
PPS
Jairo Cameiro (PFL)
Sérgio Arouca
Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 1
Telefones: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
Presidente: Samey Filho (PFL)
1~ Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)
2~ Vice-Presidente: Maria Valadão (PPB)
~ Vice-Presidente: Remi Trinta (PMDB)

Titulares

Suplentes
PFUPTB

Darci Coelho

Aroldo Cedraz

Luciano Pizzatto
José Cartos Aleluia
Raquel Capiberibe (PSB)
José Carlos Vieira
José Coimbra
Salomão Cruz
SameyRlho
Ricardo Barros
Vilson Santini
Teima de Souza (pn
PMOB
Chicão Brfgido
Albérico Filho
Freire Júnior
Inácio Arruda (PedoB)
Marcos Uma
Remi Trinta
Teté Bezerra
Socorro Gomes (PedoB)
Wilson Branco
Valdir Colatto
PPB
Agnaldo Timóteo
Eurico Miranda
Fernando Gabeira (PV)
Francisco Silva
Jair Bolsonaro
Laura Carneiro
José Carlos Lacerda
Maria Valadão
Silvemani Santos
Valdenor Guedes
PSOB
Celso Russomanno
Nelson Otoch
Pimentel Gomes
Roberto França
Zulaiê Cobra
Vanessa Felippe

PT
Domingos Dutra
Ivan Valente
Marta Suplicy

B. Sá (PSDB)
GilneyViana
José Machado

POT
Sérgio Carneiro

Itamar Serpa (PSDB)
PL/PSO/PSC
Robson Tuma (PSL)
Elton Rohnelt
PSB/PMN
Gervásio Oliveira
João Golaço
Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Sala 3, Anexo 11, Plenário 13
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (pn
12 Vice-Presidente: Hélio Bicudo (pn
22 Vice-Presidente: Ubaldino Junior (PSB)
3º- Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares

Suplentes
PFUPTB

Álvaro Gauc:lêncio Neto
Benedito de Ura
Fátima Pelaes
Marilu Guimarães
Theodorico Ferraço
Vilmar Rocha

Antônio Geraldo
Jair Siqueira
José Rocha
Severino Cavalcanti
2 vagas

PMOB
Elcione Barbalho
Gilvan Freire
Paes de Andrade
Rita Camata

Agnelo Queiroz (PedoB)
Nlton Baiano
Rubens Cosac

Roberto Valadão

2 vagas

PPB
Fernando Gabeira (PV)
Francisco Silva
Laura Carneiro
Zé Gomes da Rocha (PSD)
1 vaga
PSOB
Edson Soares
IIdemar Kusser

Fernando Ferro (pn
Maria Valadão
Marta Suplicy (pn
Valdomiro Meger
Wigberto Tartuce
Domingos Leonelli
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

PT
Hélio Bicudo
Nilmário Miranda

Domingos Dutra
Pedro Wilson

POT
Cidinha Campos
Sérgio Cameiro
Expedito Júnior

PSB/PMN
Ubaldino Júnior
Adelson Salvador
Secretária: Terezinha de Usieux Franco Miranda
Local: Sala 8, Anexo 11
Telefones: 318-6887

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente: Pauderney Avelino (PPB)
1!!. Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPB)

Titulares

Suplentes
PFUPTB

Betinho Rosado
João Ribeiro
José Múcio Monteiro
Luiz Braga
Roberto Fontes
Rubem Medina
Severino Cavalcanti

Carlos da Carbrás
CartosMelles
Félix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Martins
Roberto Brant (PSDB)
Roberto Pessoa
PMOB
Antônio do Valle
Gonzaga Mota
Dilso Sperafico
Jurandyr Paixão
Enivaldo Ribeiro (PPB)
Lufs Roberto Ponte
Nair Xavier Lobo
Maria Elvira
Paulo Ritzel
Sandro Mabel
Raimundo Bezerra
1 vaga
PPB
Júlio Redecker
Affonso Camargo (PFL)
Laprovita Vieira
Alzira Ewerton
Mário Cavallazzi
Dilceu Sperafico
Paudemey Avelino
Fausto Martello
Renato Johnsson
José Janene
PSOB
Herculano Anghinetti
Antônio Kandir
José Anfbal
Domingos Leonelli

Fernando Torres
José de Abreu

Nelson Otoch
Vittorio Mediolli

PT
João Fassarella
Luiz Mainardi
Wagner Salustiano (PPB)

José Machado
Luciano Zica
Miguel Rosseto

PT
Esther GrQSsi"
Pedro Wilson

PDT
Fernando Zuppo
Severiano Alves

Edson Silva
Magno Bacelar (SIP)

Fernando Zuppo
Vicente André Gomes
PUPSD/PSC
1 vaga
Francisco Horta
PSB/PMN
Ricardo Heráclio
Bosco França
PCdoB
Aldo Rebelo
Aldo Arantes
PRP
Adhemar de Barros Filho
João Pizzolatti (PPB)
Secretária: Anarnélia Ribeiro Correia de Araújo
Reunião: quarta-feira - 10h
Local: Plenário, Sala 112 - Bloco das Uderanças
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
Presidente: Severiano Alves (PDT)
12 Vice-Presidente: Femando Zuppo (PDT)
22 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
3-º Vice-Presidente: Paulo Uma (PFL)
SUp~Ms

PFUPTB
Carlos Alberto
Jairo Carneiro
Expedito Júnior (PL)
José Jorge
Undberg Farias (PCdoB)
Osvaldo Coelho
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Uma
Roberto Jefferson
Ricardo Barros
Vicente Cascione
PMDB
Elias Abrahão
Fernando Gonçalves (PTB)
UdiaQuinan
Ivandro Cunha Uma
Maria Elvira
José Luiz Clerot
Marisa Serrano
Rita Camata
Maurfcio Requião
Simara Ellery
PPB
Augusto Nardes
B. Sá (PSDB)
Eurico Miranda
Cleonâncio Fonseca
Mário de Oliveira
José Unhares
Nelson Marchezan (SIP)
Paulo Bauer
Ricardo Gomyde (PCdoB)
Ronivon Santiago (PSD)

PSDB
Alexandre Santos
FlávioArns
Ubiratan Aguiar

Luiz Durão
Wolney Queiroz

PUPSD/PSC

PDT

TRu~~

João Fassarella
Padre Roque

Osmânio Pereira
Silvio Torres
Vicente Arruda

Álvaro Valle

Luiz Buaiz

PSB/PMN
Ubaldino Júnior
Adelson Salvador
Secretária: Célia Maria de Oliveira
Reunião: quartas-feiras - 10h
Telefones: 318-6900/69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
12 Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
2-º Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
3-º Vice-Presidente: Max Rosenmann (S/ P)
TRula~

Suplentes
PFUPTB

Augusto Viveiros
Benito Gama
Felix Mendonça
Jaime Fernandes
José Carlos Vieira
Manoel Castro
Mussa Demes
Osório Adriano
Roberto Brant (PSDB)

Adauto Pereira
Alexandre Ceranto
Efraim Morais
Hugo Lagranha
João Mellão Neto
João Mendes
Mauro Lopes
Roberto Magalhães
Wilson Cunha

PMDB
Edinho Bez
Geddel Vieira Uma
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Pareianello
Homero Oguido
Luis Roberto Ponte
PeâoNovais

Anibal Gomes
AntOnio do Valle
João Almeida
Paulo Ritzel
Pinheiro Landim
3 vagas

PPB
BasllioVillani
Delfim Netto
Flávio Derzi
Francisco Dornelles
Paulo Mourão (PSDB)
Sérgio Naya

Anivaldo Vale
Márcio Reinaldo Moreira
Nan Souza
Roberto Campos
Rogério Silva
Waldir Dias

PSDB
Antônio Kandir
Mareio Fortes
Saulo Queiroz (PFL)
Silvio Torres
Veda Crusius

Antonio Feijão
Arnaldo Madeira
Danilo de Castro
Jorge Anders
Luiz Carlos Hauly

PT
Celso Daniel
Conceição Tavares

José Augusto
José Coimbra (PTB)

Fernando Torres (PSDB)
José Fortunati

Maroelo Deda
Nedson Micheleti
POT

Enio Baco;
Mároia Cibilis Viana
Max Rosenmann (S. IP)
Eurlpedes Miranda
PL/PSO/PSC
Francisco Horta
Eujácio Simões
João Colaço (PSB)
Luiz Piauhylino (PSDB)
PSB/PMN
José Chaves (S/P)
Sérgio Guerra
PedoB
Jurandyr Paixão (PMDB)
Sérgio Miranda
PV
João Pizzolatti (PPB)
José Carlos Lacerda (PPR)
Secretária: Maria Unda Magalhães
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 5
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE
'Presidente: Firmo de Castro (PSDB)
12 Vice-Presidente: Uma Netto (PFL)
22 Vice-Presidente: Fenando Diniz (PMDB)
32 Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)

Titulares

Suplentes

PFUPTB
Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Carvalho (PPS)
Efraim Morais
Heráclito Fortes
Jaime Martins
João Mendes
Uma Netto
Marilu Guimarães
Mauricio Najar
Pedro Corres
PMOB
Adelson Ribeiro (PSDB)
Confúcio Moura
Fernando Diniz
Fernando Gomes
José Priante
Luiz Fernando (PSDB)
Nelson Trad (PTB)
Olavo Calheiros
1 vaga

Antônio dos Santos
Carlos Magno
JoséTude
Mussa Demes
Ney Lopes
Os6rio Adriano
Paulo Heslander
Sarney Filho
Ursicino Queiroz
Vic Pires Franco
Carlos Apolinário
Freire Júnior
Hélio Rosas
Luiz Carlos Santos
Pedro Novais
Roberto Rocha
3 vagas

PPB

Luciano Castro
Mároio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Osvaldo Reis
Ricardo Izar
2 vagas

BasflioVillani
Carlos Camurça
Delfim Netto
Flávio Derzi
Paudemey Avelino
Simão Sessim
1 vaga

PSOB

Antonio Balhmann
Amaldo Madeira
Arthur Virgflio
Emerson Olavo Pires
Firmo de Castro
Jayme Santana

Alexandre Santos
Cipriano Correia
José Anfbal
Roberto Santos
Vittorio Mediolli
Veda Crusius
PT

Arlindo Chinaglia
Jaques Wagner
Paulo Bernardo
Waldomiro Fioravante

Ana Júlia
Chico Vigilante
José Genolno
Luiz Gushiken
POT

Cidinha Campos
Coriolano Sales
Renan Kurtz

Giovanni Queiroz
2 vagas

PUPSD/PSC
Eujácio Simões
Mauricio Campos
Valdemar Costa Neto
Welinton Fagundes
PSB/PMN
José Carlos Sabóia
Marquinho Chedid (PSD)
PedoB
Sérgio Míranda
1 vaga
Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Reunião: quinta-feira - 10h
Local: Plenário 9, Sala 961
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
12 Vice-Presidente: Paulo Titan (PMDB)
22 Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)

Titulares

Suplentes
PFUPTB

Abelardo Lupion
Antônio Feijão (PSDB)
Aracely de Paula
João Iensen
Eliseu Resende
Uma Netto
José Santana de Vasconcellos
Paulo Bornhausen
Moisés Upnik
Salomão Cruz
Murilo Pinheiro
Werner Wanderer
PMOB
Francisco Diógenes (PFL)
EdinhoBez
Jorge Tadeu Mudalen
.
Marcelo Barbieri
MaroosUma
Zila Bezerra
2 vagas
Pau\oTitan
Rivaldo Macari
PPB
Carlos Camurça
Benedito Guimarães
Fausto Martello
Edson Queiroz
José Tude (PTB)
Júlio Redecker
Maroos' Medrado
SalatieJ Carvalho
Sérgio Baroellos (PFL)
Nelson Marquezelli (PTB)
PSDB
Adroaldo Streck
Firmo de Castro

Luciano Zica (pn
Sylvio Lopes

Márcio Fortes
Marinha Raupp

PT
Chico Ferramenta
Fernando Ferro

Adão Pretto
Milton Mendes

POT
Airton Dipp
José MaurIcio

Antonio Joaquim
Edson Silva

PUPSO/PSC
Elton Rohnelt

Zé Gomes da Rocha

PSB/PMN
Bosco França
Secretária: Valda D. S. Lobo
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 15-B
Telefones: 318-6944/6946

José Carlos Sabóia

Titulares

Suplentes
PFUPTB

Antônio Ueno
Aroldo Cedraz
Átila Uns
Ciro Nogueira
José Rezende (PPB)
Leur Lomanto

Benito Gama
Paulo Cordeiro
Paulo Gouvea
Pedrinho Abrão
Roberto Fontes
Theodorico Ferraço

PMOB
Adelson Ribeiro (PSDB)
Ary Kara
Freire Junior
Rubens Cosac
1 vaga

PPB
Costa Ferreira
Cunha Bueno
Paulo Bauer
Pedro Valadares

Adylson Motta
Jofran Frejat
Salatiel Carvalho
Wagner Salustiano

PSOB
Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montoro

Jayme Santana
Koyu lha
Régis de Oliveira (PFL)

PT
Luiz Gushiken
Sandra Starling

Conceição Tavares
Eduardo Jorge

POT
Carlos Cardinal
Renan Kurtz

PedoB
Haroldo Uma
Ricardo Gomyde
Secretária: Andréa Maura Versiani de Miranda
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 2
Telefones: 318-6993 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMfLIA
Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1º Vice-Presidente: Mauri Sérgio (PMDB)
2º Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PFL)
3º- Vice-Presidente: Sebastião Madeira (PSDB)

Álvaro Valle

Suplentes

PFUPTB
Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio Joaquim Araújo
Augusto Viveiros
Duflio Pisaneschi
Fernando Gomes (PMDB)
Inocêncio Oliveira
Márcia Marinho (PSDB)
Paulo Paim (pn
Vilmar Rocha
1 vaga
PMOB
Chicão Brlgido
André Puccinelli
Elcione Barbalho
Armando Abflio
Euler Ribeiro
Armando Costa
José Pinotti
Confúcio Moura
Darcfsio Perondi
Lafre Rosado
José Aldemir
Mauri Sérgio
Lfdia Quinan
Rita Camata
Rubens Cosac
Olavo Calheiros
Saraiva Felipe
Remi Trinta
PPB
Arnaldo Faria de Sá
Agnaldo Timóteo
Ayres da Cunha (PFL)
Alcione Athayde
Célia Mendes
Eurico Miranda
Fátima Pelaes (PFL)
Laura Carneiro
Jofran Frejat
Moacyr Andrade
José Unhares
Pimentel Gomes (PSDB)
1 vaga
Romel Anlzio
PSOB
Eduardo Barbosa
Arnon Bezerra
Carlos Mosconi
Elias Murad
Cipriano Correia
Ezfdio Pinheiro
Osmânio Pereira
Feu Rosa
Sebastião Madeira
Jovair Arantes
Tuga Angerami
Robério Araujo
Alexandre Ceranto
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Coimbra
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Airton Dipp
José MaurIcio

PL/PSO/PSC
De Velasco

Ricardo Heráclio

Titulares

COMISSÃO OE RELAÇÕES EXTERIORES
Presidente: Franco Montoro (PSDB)
1º Vice-Presidente: Átila Uns (PFL)
2º Vice-Presidente: Carlos Cardinal (PDn
3º- Vice-Presidente: Haroldo Uma (PCdoB)

Genésio Bemardino
José Thomaz Nonô
Luiz Henrique
Paes de Andrade
Robério Araújo (PSDB)

PSB/PMN
Ushitaro Kamia

PT
Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Arlindo Chinaglia
GilneyViana
José Fritsch

Marta Suplicy

POT

José Pimentel

POT
Fernando Zuppo
Wilson Braga
1 vaga

Cidinha Campos
Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Wilson Braga
1 vaga

PUPSO/PSC
Marcos Medrado (PPB)

PUPSO/PSC
Luiz Buaiz
Nilton Baiano (PMDB)

PSB/PMN
Alexandre Cardoso
Beto Lelis

PedeB
Jandira Feghali

Agnelo Queiroz

Secretária: Mfriam Maria Bragança Santos
Renião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
Presidente: Wigberto Tartuce (PPB)
12. Vice-Presidente: Marcos Medrado (PPB)
22. Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
3!!. Vice-Presidente: Zila Bezerra (PMDB)

Titulares

Suplentes

PFUPTB
Inocêncio Oliveira
João Mellão Neto
JÇ)Sé Canos Aleluia
José Pimentel (PT)
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)

Jair Siqueira
Luiz Moreira
Manoel Castro
Osvaldo Biolchi
Sergio Barcellos
1 vaga

PMOB
Ayton Xerez (PSDB)
Michel Temer
Sandro Mabel
Wilson Cunha (PFL)
Zaire Rezende
Zila Bezerra

João Natal
Jorge Wilson
José Thomaz Nonô
Sylvio Lopes (PSDB)
Ubaldo Correa
1 vaga

PPB
Jair Bolsonaro
Miguel Rossetto (PT)
Valdomiro Meger
Waldir Dias
Wigberto Tartude

Benedito Guimarães
Costa Ferreira
Luciano Castro
Paulo Mourão (PSDB)
1 vaga

PSOB
IIdemar Kussler
Márcia Marinho
Roberto Franca

Almino Affonso
Tuga Angerami
Ubiratan Aguiar

Fernando Lyra

1 vaga

PedeB
Agnelo Queiroz

Aldo Rebelo

Secretária: Talita Veda de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 11
Telefones: 318-6987169901700417007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Moreira Franco (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
22 Vice-Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
3!!. Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)

Titulares

Suplentes

PFUPTB
Alceste Almeida
Chico da Princesa
Dumo Pisaneschi
Hilário Coimbra
Jairo Azi
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Philemon Rodrigues
Theodorico Ferraço

Arolde de Oliveira
Cláudio Cajado
Eliseu Resende
Iberê Ferreira
Jaime Fernandes
José Santana de Vasconcellos
Lufs Barbosa
Rodrigues Palma
Rubem Medina
1 vaga

PMOB
Luiz Henrique
Mauri Sérgio
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Olavio Rocha (PSDB)
Raimundo Bezerra
Ushitaro Kamia (PSB)
2 vagas

Alberto Goldmann
Alberto Silva
Antônio Brasil
Barbosa Neto
Canos Nelson
Darcfsio Perondi
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco
Newton Cardoso

PPB
Antônio Jorge
Benedito Guimarães
Dolores Nunes (PSDB)
Francisco Silva
João Maia (PSDB)
Simão Sessim
Telmo Kirst

Affonso Camargo (PFL)
Augustinho Freitas
Eurico Miranda
Felipe MendeS
José Teles
2 vagas

PSOB

PT
Chico Vigilante
Jair Meneguelli
Maria Laura

1 vaga

PSB/PMN
José Egydio
Pedro Canedo

Luiz Piauhylino (PSDB)
Sérgio Arouca (PPS)

Coriolano Sales
SnvioAbreu

José Fortunati
Paulo Bernardo
1 vaga

Jorge Anders
Jovair Arantes
Leônidas Cristino

Edson Soares
Eduardo Mascarenhas
João Leão

Sebastião Madeira
Vanessa Felippe
Zé Gerardo

Marinha Raupp
Mario Negromonte
Paulo Feijó

PT

PT

POT
Alcides Modesto
Jaques Wagner
João Paulo
Paulo Delgado

Carlos Santana
Hugo Lagranha (PTB)
João Coser
Teima de Souza
POT

Femando Zuppo
Matheus Schmidt
Serafim Venzon

Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
Leonel Pavan

PL/PSO/PSC
José Carlos Lacerda (PPB)
Corauci Sobrinho (PFL)
José Egydio
Francisco Rodrigues
PSB/PMN
José Chaves (S/P)

Candinho Mattos (PMDB)
PCdoB
Paulo Gouvêa (PFL)

Jandira Feghali

Secretário: Rui Omar Prudêncio da Silva
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 12
Telefones: 318~973 a 6976

(pn

Suplentes
PFUPTB
Abelardo Lupion
Carlos Magno
Júlio César
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Roberto Jefferson
PMOB
Euler Ribeiro
Luiz Henrique
Marcelo Barbieri
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim

Elton Rohnelt (PSC)
Hélio Rosas
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
José Thomaz Nonô

PL/PSO/PSC
Mauricio Campos
PSB/PMN
Francisco Rodrigues (PSO)

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Luciano Castro
Valdenor Guedes
1 vaga

PSOB
Antônio Feijão
Amaldo Madeira
Nelson Otoch

1 vaga

Secretário: Tércío Mendonça Vilar
Reunião: quartas-feiras - 9h
Local: Plenário, Sala 19
Telefones: 318~998 a 318-7001

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR
Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
12 Vice-Presidente: Carlos Airton (PPB)
22 Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
32 Vice-Presidente: Nedson Micheleti (pn

Suplentes

Albérico Cordeiro
Carlos da Carbrás
César Bandeira
Eliseu Moura
Rogério Silva (PPB)

Antônio Aureliano
Celso Russomanno
Rrmo de Castro

Antônio Jorge (f'PB)
Davi Alves Silva (PMN)
José Mendonça Bezerra
José Rocha
1 vaga
PMOB
Alberto Silva
Antônio Brasil
Carlos Nelson
Cassio Cunha Uma
Homero Oguido

Armando Abllio
Edison Andrino
Noel de Oliveira
Símara Ellery
Wilson Cignachí
PPB

Célia Mendes
Nelson Meurer
Osvaldo Reis
Prisco Viana
Welson Gasparini (PSDB)

Carlos Airton
Eraldo Trindade
Felipe Mendes
Nan Souza
VadãoGomes

PSOB
Antônio Carlos Pannunzio
João Leão
Zé Gerardo

Ceci Cunha
Leônidas Cristino
Mário Negro monte

PT

PPB
Amaldo Faria de Sá
Jair Bolsonaro
Marquinho Chedid (PSO)
Paudemey Avelino
1 vaga

Expedito Júnior

PFUPTB

Presidente: Mauricio Campos (PL)
12 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
22 Vice-Presidente: Paulo Delgado
3º Vice-Presidente: Marquinho Chedid (PSD)

Davi Alves Silva (PMN)
Jaime Martins
Luciano Pizzatto
Moisés Upnik
Paulo Heslander
Wemer Wanderer

Airton Oipp
Matheus Schmidt

Antônio Joaquim
Eurlpedes Miranda

Titulares

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Titulares

Hélio Bicudo
José Fortunati

José Genolno
Paulo Delgado

Carlos Santana
Celso Daniel
Humberto Costa

João Paulo
Nedson Micheleti
Nilmário Miranda
POT
Odelmo Leão
Silvio Abreu

Femando Lopes
PL/PSO/PSC

Welinton Fagundes

1 vaga

PSB/PMN
Gonzaga Patriota

1 vaga

Secretário: Estavam cios Santos Silva
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 17
Telefone: 318-7071

COMISSOES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR A
ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DE VERBA
REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS.
PRINCIPALMENTE NO QUE SE REFERE À
ATUAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL DE
ARRECADAÇÃO E DISTRIBUiÇÃO - ECAD
Proposição: REQ-5/95

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO
DOS BINGOS NO BRASIL
Proposição: REQ-2/95

Titulares

Suplentes
PFUPTB

4 vagas

4 vagas

PMOB
3 vagas

3 vagas

Autor: Eraldo Trindade

Presidente: Hermes Parcianello (PMDB)
12 Vice-Presidente: Carlos Alberto (PFL)
22 Vice-Presidente: Paulo Rocha (pn
32 Vice-Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
Relator: Eraldo Trindade (PPB)

Titulares

Suplentes
PFUPTB

Carlos Alberto
Corauci Sobrinho
João Iensen
Luiz Braga

Antonio cios Santos
Antonio Ueno
Osório Adriano
Vilson Santini

PMOB

PPB
Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda
Nelson Meurer
1 vaga

Confúcio Moura
Pinheiro Landim
1 vaga

PPB

PSOB
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Jovair Arantes
Salvador Zimbaldi

PT
Carlos Santana
Padre Roque

João Fassarella
Pedro Wilson

POT
Severiano Alves

PL/PSO/PSC
Marquinho Chedid

Roland lavigne

PedoB
Ricardo Gomyde

Eraldo Trindade
Wagner Salustiano
Wigberto Tartuce
1 vaga

Agnaldo Timóteo
Francisco Silva
Gerson Peres
1 vaga

PSOB
Emerson Olavo Pires
Feu Rosa

PT

Undberg Farias

Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CPI- Sala 139, Anexo 11
Telefone: 318-7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES NAS ENTIDADES
DE PREVID~NCIA PRIVADA
Proposição: REQ-1/95

Luiz Mainardi
sandra Starling

Chico Vigilante
Paulo Rocha

POT
Carlos Cardinal

Antônio Joaquim

Titulares

PSB/PMN
Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Mezanino, Sala 139-B
Telefone: 318-7057

Suplentes
PFUPTB

Welington Fagundes

Ubaldino Júnior

Autor: Freire Júnior

Presidente: Manoel Castro (PFL)
12 Vice-Presidente: João Mellão Neto (PFL)
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Freire Júnior (PMDB)

PUPSO/PSC
De Velasco

Cunha Bueno
Marcos Medrado
Wagner Salustiano
1 vaga

Vicente André Gomes

Hermes Parcianello
Pedro Novais
1 vaga

Celso Russomanno
Eduardo Mascarenhas

Prazo: 26-5-95 à 23-10-95

Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
12 Vice-Presidente: Ricardo Gomyde (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Vicente André Gomes (pDn
32 Vice-Presidente: Padre Roque (pn
Relator: Eurico Miranda (PPB)

Nilson Gibson

Heráclito Fortes
João Mellão Neto
José Coimbra
Manoel Castro

Álvaro Gaudêncio Neto
Fernando Gonçalves
Maluly Netto
Mauro Lopes

PMOB
Freire Júnior
Geddel Vieira Uma

Henrique Eduardo Alves
Noel de Oliveira

Jorge Wilson
Arnaldo Faria de Sá
José Unhares
Simão Sessim
1 vaga

PSOB
Ceci Cunha
Jorge Anders

PT
Fernando Ferro
Luiz Gushiken

José Pimentel
Paulo Bernardo

POT
Cidinha Campos

Vioente André Gomes
PUPSO/PSC
Luiz Buaiz
Pedro Canedo
PSB/PMN
Alexandre Cardoso
1 vaga
Secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Serviço de CPI- Sala 139
Telefone: 318-7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
PARA INVESTIGAR A OCORR~NCIA DE
POSSIVEIS IRREGULARIDADES NA
FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS
Proposlçlo: REQ-3195
Autor: Paulo Mourão
Presidente: Barbosa Neto (PMDB)
12. Vice-Presidente: José Pinotti (PMDB)
2l!. Vioe-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
32. Vioe-Presidente: Moaoyr Andrade (PPB)
Relator: Ayres da Cunha (PFL)
Titulares

Suplentes

PFUPTB
Ayres da Cunha
Fernando Gonçalves
Jaime Martins
José Rocha

Aroldo Cedraz
Duilio Pisanesohi
Pedro Corrêa
Ursioino Queiroz

PMOB
Anfbal Gomes
Barbosa Neto
José Pinotti

Chioão Brfgido
Jorge Tadeu Mudalen
Saraiva Felipe

PPB
Moaoyr Andrade
Salatiel Carvalho
Waldir Dias

BasflioVillani
Célia Mendes
Jofran Frejat

PSOB
Elias Murad
Jovair Arantes

Rommel Feijó
Tuga Angerami

PT
Arlindo Chinaglia
José Augusto

José Egydio

Pedro Canedo
Célia Mendes
Edson Queiroz
Moaoyr Andrade
1 vaga

Luiz Piauhylino
Feu Rosa

Eduardo Jorge
Humberto Costa

POT
Serafim Venzon

PUPSO/PSC

laire Rezende

PPB

Itamar Serpa (PSDB)

PSB/PMN
Alexandre Cardoso
Secretário: Carmen Guimarães Amaral
Local: Serviço de CPI- Anexo 11- Sala 139-B
Telefone: 318-7054

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POLITlCAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE
ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITORAL E MODIFICAÇOES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS
NECESSÁRIAS ALTERAÇOES NA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL
Presidente: Mendonça Filho (PFL)
1l!. Vioe-Presidente: Araoely de Paula (PFL)
2l!. Vioe-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
32. Vioe-Presidente: Alzira Ewerton (PPR)
Relator: João Almeida (PMDB)
Titulares

Suplentes

PFUPTB
Araoely de Paula
Bonifáoio de Andrada
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Corauoi Sobrinho
Paulo Gouvea
Vioente Casoione
PMOB
João Almeida
Nioias Ribeiro
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
Ubaldo Correa
Marcelo Barbieri
PPB
Alzira Ewerton
Jarbas Uma
José Janene
Prisco Viana
Romel Anfzio
PSOB
Jayme Santana
Roberto Santos
Feu Rosa
Silvio Torres

Iberê Ferreira
Paes Landim
Pedrinho Abrão
Rioardo Barros
Roberto Pessoa
Rodrigues Palma
VilmarRocha
Barbosa Neto
Chioão Brfgido
Marisa Serrano
Maurfoio Requião
Tetê Bezerra
Wilson Branco
Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Unhares
Osvaldo Reis
Rioardo Izar
Cipriano Correia
Aécio Neves
Paulo Feijó
Zé Gerardo

PT
João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

José Genoino
Padre Roque
WalcIomiro Fioravante

POT
Coriolano Sales
Matheus Sohmidt

~nio Baooi
Eurfpedes Miranda

PUPSO/PSC
Valdemar Costa Neto

Matheus Schmiclt
Marquinho Chedid

PSB/PMN
Femando Lyra

Nilson Gibson

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER
SOBRE TODAS AS PROPOSIÇOES, EM
TRÂMITE NESTA CASA, REFERENTES AOS
JOGOS E À REGULAMENTAÇÃO DOS
CASSINOS NO BRASIL
Presidente: Homero Oguido (PMDB)
12 Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
3º- Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPB)
Relator: Aracely de Paula (PFL)

Suplentes
Adauto Pereira
Alceste Almeida
Antonio Joaquim Araújo
Carlos da Carbrás
Efraim Morais
Hilário Coimbra
Mauro Fecury
PMOB
Anlbal Gomes
Jorge Tadeu Mudalen
José Aldemir
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim
Wilson Cignachi
PPB
Eurico Miranda
José Carlos Lacerda
Marcos Medrado
Nelson Meurer
Wagner Salustiano

Agnaldo Timóteo
Gerson Peres
Ricardo Izar
Silvemani Santos
1 vaga
PSOB

Alexandre Santos
Domingos Leonelli
Marinha Raupp
1 vaga

Jovair Arantes
Arthur VirgOio Neto
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra
PT

Hélio Bicudo
José Augusto
Pedro Wilson

Canos Santana
João Fassarella
José Fortunati
POT
Femando Lopes

Sérgio Miranda

Aldo Arantes

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11- Salas 124-A/152-AAla Nova
Telefones: 318-68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER APROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº-175-A, DE
1995, QUE "ALTERA O CAPiTULO DO
SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL"
ProposlçaD: PEe-G175195

PFUPTB

cancinho Mattos
Homero Oguido
Ivo Mainardi
Maria Elvira
Sandro Mabel
Silas Brasileiro

Gonzaga Patriota
PCdoB

Haroldo Uma

Titulares

Pedro Canedo
PSB/PMN

José Carlos Sabóia

Secretário: Brunilde Uviero Carvalho de Moraes
Local: servo Com. Especiais: Anexo li-SaIa 12O-B-Ala
Nova
Telefones: 318-7067/706617052

Albérico Cordeiro
Aracely de Paula
Carlos Magno
Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
José Rezende
Paulo Uma

PUPSO/PSC
Marquinho Chedid

PCdoB
Aldo Arantes

Wolney Queiroz

~nioBacci

Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
1º- Vice-Presidente: Cássio Cunha Uma (PMDB)
2º- Vice-Presidente: Antônio Kandir (PSDB)
3º- Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Suplentes

Titulares

Betinho Rosado
Francisco Diógenes
João Mendes
Júlio César
Luiz Braga
Osório Adriano
1 vaga

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Uma
Rubem Medina
PMOB

Antônio Brasil
Edinho Bez
Hélio Rosas
UdiaQuinan
Ubaldo Correa
1 vaga

Alberto Goldman
Cássio Cunha Uma
José Luiz Clerot
José Priante
Jurandyr Paixão
Luis Roberto Ponte
PPB

Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
Júlio Redecker
Marconi Perillo
VadãoGomes

BasOio Villani
Francisco Domelles
João Pizzolatti
Laprovita Vieira
Renato Johnsson
PSOB

Femando Torres
Mário Fortes
Roberto Brant
Silvio Torres

Antônio Kandir
Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Yeda Crusius

PT
Celso Daniel
Conceição Tavares
José Fortunati

José Fritsch
José Machado
Paulo Bernardo

POT
Fernando Lopes
Fernando Zuppo

Airton Dipp
Matheus Schmidt

Cipriano Corrêa
Jovair Arantes
Rommel Feij6

Jorge Anders
Roberto Santos
Sebastião Madeira

PT

PUPSO/PSC
Eujácio Simões

Francisco Horta
PSB/PMN

Humberto Costa
João Fassarella
Marta Suplicy

Ubaldino Júnior

Sérgio Guerra

PedoB
Haroldo Uma

Sérgio Miranda

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11- Sala 131C/135CAla Nova
Telefones: 318-7067f706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N~32-A, DE 1995,
QUE "MODIFICA A REDAÇÃO DO ARTIGO 196
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL (VISANDO
SUBSTITUIR A UNIVERSALIZAÇÃO E
GRATUIDAQE DA PRESTAÇÃO DE SERViÇO
DE SAUDE POR OUTRO REGIME A
SER ESTABELECIDO EM LEI
Presidente: Deputado Carlos Magno (Bloco PFUPTB-SE)
12 Vice-Presidente: Deputado Antônio Joaquim Araújo
(Bloco PFUPTB-MA)
22 Vice-Presidente: Deputado Roberto Santos
(PSDBIBA)
3º Vice-Presidente: Deputado Moacyr Andrade (PPB/AL)
Relator: Deputado José Pinottii (PMDB/SP)

Titulares

Suplentes
PFUPTB

Antônio Joaquim Araújo
Ayres da Cunha
Carlos Magno
Femando Gonçalves
Heráclito Fortes
José Rocha
Roberto Jefferson

Alexandre Ceranto
Duílio Pisaneschi
Eliseu Moura
Jairo Azi
José Coimbra
Pedro Corrêa
Ursicino Queiroz
PMOB
Armando Abilio
Fernando Gomes
Nilton Baiano
Saraiva Felipe
Roberto Rocha
1 vaga

André Puccinelli
José Pinotti
Laire Rosado
Raimundo Bezerra
Rubens Cosac
Zaire Rezende
PPB

Alcione Athayde
Talvane Albuquerque
Wagner Salustiano
2 vagas

Adylson Motta
Jofran Frejat
José 'Unhares
Moacyr Andrade
Waldir Dias

POT
Silvio Abreu
Vicente Andre Gomes

Cidinha Campos
Giovanni Queiroz

PL/PSO/PSC
Pedro Canedo

Luiz Buaiz
PSB/PMN

Alexandre Cardoso

Ubaldino Júnior

PedoB
Agnelo Queiroz

Jandira Feghali

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho '
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 - Salas 131 C/135CAla Nova
Telefones: 318-7066f7067/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N~48-A, DE 1995,
QUE ACRESCENTA AO INCISO 11, DO ART. 192,
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A EXPRESSÃO
"RESSEGURO" APÓS A PALAVRA "SEGURO".
Proposição: Peo-48195

Autor: Cunha Bueno e
Outros

Presidente: Ayres da Cunha (PFL)
12 Vice-Presidente: José Carfos Vieira (PFL)
22 Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
3º Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Antônio do Valle (PMDB)
Titulares>~

Suplentes
PFUPTB

Ayres da Cunha
José Borba
José Carlos Vieira
Saulo Queiroz

Augusto Viveiros
Corauci Sobrinho
João Mendes
Manoel Castro
PMOB

Antônio do Valle
Homero Oguido
Luis Roberto Ponte

Femando Diniz
Pedro Novais
Pinheiro Landim
PPB
Célia Mendes
Dilceu Sperafico
Ricardo Izar

Cunha Bueno
Flávio Derzi
Roberto Campos
PSOB
Herculano Anghinetti
Luiz Carlos Hauly

PSOB
Carfos Mosconi

3 vagas

Antônio Kandir
Jayme Santana
PT

B. Sá

José Pimentel

Luciano Zica

Tilden Santiago

Luiz Gushiken

POT
Cidinha CamPos

Vicente Andre Gc!>mes
PUPSO/PSC
Marquinho Chedid
Luiz Buaiz
PSB/PMN
Gonzaga patota
1 vaga
Secretária: Maria do Amparo
Local: Servo CJ;om. Esp. Anexo 11- Salas 131-e/135-eAla Nova
I
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR ALTERNATIVAS
PARA A ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOS
DÉBITOS NAS OPERAÇOES DE CRÉDITO
RURAL, DESTINADAS A CUSTEIO,
COMERCIALIZAÇÃO E INVESTIMENTO
Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
1!! Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)
2!! Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
3!! Vice-Presidente: Roberto Balestra (PPB)
Relator: Valdir Colatto (PMDB)

Titulares

Suplentes
Adauto Pereira
Benedito de Ura
Hugo Rodrigues da Cunha
Pedrinho Abrão

PMOB
Fernando Gomes
Edinho Araújo
Silas Brasileiro

André Puccinelli
Nair Xavier Lobo
Valdir Colatto

PPB
Augusto Nardes
Dilceu Sperafico
Paulo Mourão (PSDB)
1 vaga

Hugo Biehl
Roberto Balestra
Romel Anfzio
1 vaga

PSOB
Arnon Bezerra
Ezfdio Pinheiro

Antonio Aureliano
Saulo Queiroz

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,
QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS
RELATIVAS AO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL,
REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL
Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
1!! Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
2!! Vice-Presidente: Antônio Kandir (PSDB)
3!! Vice-Presidente: Vago
Relator: Benito Gama (PFL)

Titulares
Benito Gama
Félix Mendonça
Vilmar Rocha
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
Theodorico Ferraço

2 vagas

POT

PMOB

PUPSO/PSC
Roland Lavigne

Zé Gomes da Rocha

Anivaldo Vale
Basflio Villani
Francisco Dornelles
José Janene
Valdomiro Meger
Antônio Kandir
Ayrton Xerez
Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
José Fortunati
José Pimentel
Nedson Micheleti

Cunha Bueno
Laprovita Vieira
Luciano Castro
Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Campos
PSOB
Antônio Feijão
Fernando Torres
Herculano Anghinetti
Márcio Fortes
PT
Ana Júlia
Conceição Tavares
Paulo Bernardo

POT
Coriolano Sales
Fernando Lopes

Márcia Cibilis Viana
1 vaga

PUPSO/PSC

PSB/PMN
Beto Lélis

Antônio do Valle
Marcos Uma
Paulo Ritzel
3 vagas

PPB

Odflio Baldinotti

Carlos Cardinal

Alexandre Ceranto
Augusto Viveiros
Efraim Morais
Moisés Upnik
Osório Adriano
Pedrinho Abrão
Roberto Pessoa

Edinho Bez
Gonzaga Mota
José Thomaz Nonô
Jurandyr Paixão
Lufs Roberto Ponte
Silas Brasileiro

PT
2 vagas

Suplentes
PFUPTB

PFUPTB
Abelardo Lupion
Carlos Melles
José Rocha
Nelson Marquezelli

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11- Sala 120-B- Ala
Nova
Telefones: 318~87 417052

Adelson Salvador

Francisco Horta

Eujácio Simões

PSB/PMN
Sérgio Guerra

Ricardo Heráclio
PedoB

Ségio Miranda

Aldo Rebelo

Secretário: Snvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11- Sala 120-8 - Ala
Nova
Telefone: 318-7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI Nº- 4.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FAL~NCIA,
CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE
EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"
Proposição: PL ~ 4.376193 Autor: Poder Executivo
Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
22 Vice-Presidente: Régis de Oliveira (PFL)
32 Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPR)
Titulares

Suplentes

Dilso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen
José Luiz Clerot

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha
José Jorge
Luiz Barbosa
PMOB
Fernando Diniz
Gilvan Freire
Oscar Goldoni
PPB

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
Valdomiro Meger
1 vaga

Adhemar de Barros Rlho
Adylson Motta
Raimundo Santos
1 vaga
PSOB

Régis de Oliveira
Vittorio Medioli

Herculano Anghinetti
Nelson Otoch
PT

Milton Mendes
Sandra Starling

COMISSÃO ESPECIAL
PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI
~ 4.591, DE 1994, E SEUS APENSADOS,
QUE DISPOEM SOBRE A POL(TlCA NACIONAL
DE DROGAS E DÃO OUTRAS PROVID~NCIAS
Proposição: PL ~ 4.591194

Miguel Rossetto
Waldomiro Fioravante

Titulares

Suplentes
PFUPTB

Alexandre Ceranto
Fernando Gonçalves
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Pedro Corrêa
Ursicino Queiroz

Antônio Geraldo
Arolde <;Ie Oliveira
Benedito de Ura
Betinho Rosado
Eliseu Resende
João Iensen
Philemom Rodrigues

Chicão Brfgido
Edinho Araújo
Euler Ribeiro
Lafre Rosado
Remi Trinta
Wagner Rossi

André Puccinelli
Luiz Fernando (PSDB)
Nicias Ribeiro
3 vagas

PPB
Antonio Jorge
Laura Carneiro
Maria Valaclão
Valdenor Guedes
Wagner Salustiano

Carlos Airton
Carlos Camurça
Felipe Mendes
Rogério Silva
Valdomiro Meger
PSOB

Elias Murad
Sebastião Madeira
Tuga Angerami
Vanessa Felippe

B.Sã
Eduardo Barbosa
Eduardo Mascarenhas
Jovair Arantes

PT
Eduardo Jorge
Esther Grossi
Marta Suplicy

Arlindo Chinaglia
GilneyViana
Humberto Costa
POT

POT
Eurfpedes Miranda

Fernando Lopes

Antônio Joaquim
Eurfpedes Miranda

PUPSO/PSC
De Velasco

2 vagas
PUPSO/PSC

Francisco Rodrigues

Roland Lavigne

PedoB
Aldo Arantes

Autor: Senado Federal

Presidente: Lafre Rosado (PMDB)
12 Vice-Presidente: Elias Murad (PSDB)
22 Vice-Presidente: Remi Trinta (PMDB)
32 Vice-Presidente: Alexandre Ceranto (PFL)
Relator. Ursicino Queiroz (PFL)

PMOB

PFUPTB
Augusto Viveiros
Osvaldo Biolchi
Raul Belém
Severino Cavalcanti

Secretário: Rejane S. Marques
Local: Serv. de Com. Esp. - Anexo 11 Salas 131-e/135-e
-Ala Nova
Telefones: 318-70611706517052

José Egydio
PSO/PMN

Aldo Rebelo

Fernando Gabeira (PV)

Raquel Capiberibe

2º Vice-Presidente: Miguel Rossetto (pn

PCdoB
U~~~~

1~a

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo l1-8alas 131-G/135-GAla Nova
Telefones:318-70651706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E
RECURSOS HIDRICOS E APRESENTAR
PROPOSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,
NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS
Presidente: José Rocha (PFL)
1º Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
2º Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
3º Vice-Presidente: Enivalclo Ribeiro (PPB)
Relator: Nicias Ribeiro (PMDB)

Titulares

3º Vice-Presidente: Célia Mendes (PPB)

Titulares
Benito Gama
Carios Alberto
José Tude
Manoel Castro
Albérico Filho
Lufs Roberto Ponte
Sandro Mabel
Célia Mendes
José Rezende
Maria Valadão

Suplentes

José Anfbal
Mário Fortes

PFUPTB
Albérioo Cordeiro
Aroldo Cedraz
Betinho Rosado
Luiz Braga

José Rocha
José Tude
Júlio César
Roberto Pessoa
PMDB

Freire Júnior
Pinheiro Landim
1 vaga

André Puccinelli
Cássio Cunha Uma
Nicias Ribeiro

Conceição Tavares
Miguel Rossetto
Miro Teixeira
Ronivon Santiago

Marconi Perillo
Moacyr Andrade
2 vagas

Gonzaga Patriota
José Carios Sabóia
Secretaria: Maria do Amparo
Local: Servo Com. Esp. -Anexo 11- Salas 131-G/135/CAla Nova
Telefone: 318-7067/706617052

Antônio Aureliano
Robério Araújo

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº155-A, DE 1993, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO
PARÁGRAFO 12 DO ARTIGO 53 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

PSDB
Amon Bezerra
João Leão
PT
Alcides Modesto
José Pimentel

Ivan Valente
Domingos Dutra
PDT

Luiz Durão

SnvioAbreu
PUPSD/PSC
Augusto

Elton Rohnelt

Fari~

PSB/PMN

Beto Lélis

PFUPTB
Álvaro Gaudêncio Neto
CariosMagno
Félix Mendonça
Júlio César
PMDB
Mauri Sérgio
Wilson Branco
1 vaga
PPB
Cleonânoio Fonseca
Laura Cameiro
1 vaga
PSDB
Antônio Balhmann
Roberto Brant
PT
Carios Santana
Jair Meneguelli
PDT
Fernando Zuppo
PUPSD/PSC
Pedro Canedo
PSB/PMN

PPB
Enivaldo Ribeiro
Felipe Mendes
Sérgio Naya
1 vaga

Suplentes

Bosto França

Secretária: Ana Clara Serejo
LocaI:Serv. Qxn. Esp.-AnexoIl-8aas 131-e'135-C-Pav. Sup.
Telefone: 706317066

COMISSÃO ESPECIAL
PARA ANALISAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO
Presidente: Miro Teixeira (pDn
12 Vioe-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)

Proposição: PEe-0155193 Autora: Cldlnha Campos

Presidente: Vioente Cascione (PTB)
1.9. Vioe-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
2º Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
3º Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

Suplentes
BLOCO PFUPTB

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
Jairo Azi

Aroldo Ceclraz
Jaime Fernandes
Luiz Braga

Theodorico Ferraço
Severino Cavalcanti
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Philemon Rodrigues
Salomão Cruz
José Tude
Ursicino Queiroz
PMOB

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

Edinho Araujo
João Natal
Jorge Wilson
José Priante
Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

Titulares
PFUPTB
Alceste Almeida
Carlos da Carbrás
Salomão Cruz
Vic Pires Franco

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
Vicente Arruda

PMOB

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes
1 vaga
PSOB

POT
Magno Bacelar (S/P)
Renan Kurtz
BLOCO PL/PSO/PSC
Francisco Rodrigues

De Velasco

BLOCO PSB/PMN
Adelson Salvador
PCdoB
Haroldo Uma

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais -Anexo 11- Sala 120-B -Ala
Nova
Telefones: 31~874/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO ~
133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDiGENAS)
Proposição: PEe-0133f92

João Maia
Sebastião Madeira

PT
Domingos Dutra
Gilney Viana

Ivan Valente
Marta Suplicy
POT

Fernando Ferro
José Machado
Pedro Wilson

Aldo Arantes

Benedito Guimarães
Carlos Camurça
Luciano Castro
1 vaga

Robério Araújo
Tuga Angerami

PT
Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

Beto Lélis

Luiz Femando
Otávio Rocha
Udson Bandeira
PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra
Talvane Albuquerque
Welson Gasparini (PSDB)
PSOB
Ezídio Pinheiro
João Leão
Jorge Anders
Saulo Queiroz (PFL)

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Átila Uns
Hilário Coimbra
João Ribeiro
Murilo Pinheiro

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

PPB
Costa Ferreira
Dolores Nunes (PSDB)
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Suplentes

Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
1º- Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
2º- Vice-Presidente: Roberto Araújo (PSDB)
3º- Vice-Presidente: Domingos Dutra (pn
Relator: Salomão Cruz (PFL)

Antônio Joaquim

Giovanni Queiroz
PUPSO/PSC

Elton Rohnelt

Expedito Júnior
PSB/PMN

Raquel Capiberibe

Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais - Anexo 11- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7066/7067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N~169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV
DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
E PREV~ RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A NivEL DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICiplOS
PARA ~ANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE
SAUDE, COM O FINANCIAMENTO DAS
REDES PÚBLICAS FILANTRÓPICAS
E CONVENIADAS"
Proposição: PEe-0169/93

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires
Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1º- Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
2º- Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
3º- Vice-Presidente: Fernando Gomes (PMDB)
Relator: Darcísio Perondi (PMDB)
Titulares

Suplentes
PFUPTB

Ayres da Cunha
Carlos Magno

Alexandre Ceranto
Dumo Pisaneschi

Femando Gonçalves
Jair Soares
Jairo Azi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Fátima Pelaes
José Coimbra
Luiz Moreira
Maluly Netto
Pedro Corrêa
PMDB
Elcione Barbalho
Rita Camata
Anfbal Gomes
3 vagas

Armando Abnio
Confúcio Moura
Darcfsio Perondi
Femando Gomes
José Pinotti
Saraiva Felipe

Relatora: Deputada Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares
PFUPTB
Carlos Alberto
Carlos da Carbrás
Eliseu Moura
Hilário Coimbra

PPB
Alcione Athayde
Antônio Jorge
Enivaldo Ribeiro
Fausto Martello
Talvane Albuquerque

PMDB

PPB
Edson Queiroz
Gerson Peres
Luciano Castro
1 vaga
PSDB

B.Sá
Pimentel Gomes
Roberto Araújo
Sebastião Madeira

Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmãnio Pereira
PT
Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Arlindo Chinaglia
José Fritsch
Marta Suplicy

Antônio Feijão
Arthur Virgnio

Aécio Neves
Roberto França
PT

Ana Júlia
Paulo Rocha

Adão Pretto
Alcides Modesto
PDT

Wolney Queiroz

Wilson Braga
PL/PSD/PSC

PDT
Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Giovanni Queiroz
Wilson Braga
PLlPSD/PSC

Francisco Rodrigues

Ronivon Santiago
PSB/PMN

Adelson Salvador
Pedro Canedo

Luiz Buaiz
PSB/PMN

Ubaldino Júnior
PCdoB
Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li-SaIa 12O-B-Ala
Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) SESSOES, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO ~ 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO
42 DO ATO DAS DISPOSIÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)
Proposição: PEe-0084191

Cássio Cunha Uma
Euler Ribeiro
1 vaga

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos
1 vaga

PSDB

Agnelo Queiroz

Hugo Lagranha
Jaime Fernandes
Mauro Fecury
Roberto Pessoa

Elcione Barbalho
Olávio Rocha (PSDB
Paulo Titan

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

Alexandre Cardoso

Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nº-46, DE 1991,
QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA POLICIAL"
Proposição: PEe-46/91
Autor: Dep. Hélio Bicudo
Presidente: Deputado Augusto Viveiros (PFL)
12 Vice-Presidente: Deputado José Rezende (PPB)
22 Vice-Presidente: Deputado lldemar Kussler (PSDB)
32 Vice-Presidente: Deputado Fausto Martello (PPB)
Relator: Deputado Hélio Rosas (PMDB)
Titulares

(pn

Suplentes
PFUPTB

Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Deputado Carlos Alberto (PFL)
12 Vice-Presidente: Deputado Paulo Titan (PMDB)
22 Vice-Presidente: Deputado Anivaldo Vale (PPR)
32 Vice-Presidente: Deputada Ana Júlia

Beto Lélis

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11- Sala 10- Mezanino
Telefones: 318-706617067

Abelardo Lupion
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Rezende (PPB)
Lael Varella

Davi Alves Silva (PMN)
Efraim Morais
José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

Theodorico Ferraço
1 vaga
PMOB

Aloysio Nunes Ferreira
Ivo Mainardi
Pinheiro Landim
3 vagas

Euler Ribeiro
Freire Júnior
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
1 vaga

Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jair Siqueira
Jairo Carneiro
MaurIcio Najar
Vicente Cascione
PMOB

PPB
Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomifo Meger
Welson Gasparini (PSDB)
PSOB
Adelson Ribeiro
Feu Rosa
lldemar Kussler
Sylvio Lopes

Alcione Athayde
Jarbas Uma
Júlio Redecker
Marcos Medrado
Rogério Silva
Herculano Anghinetti
Mário Negromonte
Nélson Otoch
Sebastião Madeira

PT

Hélio Bicudo
José Fortunati
Nilmário Miranda

Domingos Dutra
Marta Suplicy
Milton Mendes

AryKara
Gilvan Freire
José Luiz Clerot
Roberto Valadão
Wagner Rossi

De Velasco
Gonzaga Patriota

PPB

PSOB
Almino Affonso
lldemar Kussler
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Ayrton Xerez
Danilo de Castro
Eduardo Mascarenhas
Edson Soares

Luiz Mainardi
Marcelo Deda
Milton Mendes

Nedson Micheleti
Pedro Wilson
POT

~nio Bacci

Silvio Abreu

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

PUPSO/PSC
Francisco Rodrigues
PSB/PMN
José Carlos Sabóia
Gonzaga Patriota
PCdoB
Aldo Arantes
Haroldo Uma
Secretária: Marlene Nassif
Local: Anexo 11- Salas 131-e/135-e -Ala Nova
Telefones: 318-7067n06617052
De Velasco

PBdoB
Ricardo Gomyde
Undberg Farias
Secretária: Ângela Mancuso
Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- Salas 131Cl1~ - Ala Nova
Telefones: 318-7000n067/7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 {QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER APROPOSTA
DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO Nº- 96-A DE
1992, QUE INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO
Proposição: PEC-96192

Autor: Hélio Bicudo
e Outros
Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
1º- Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2º- Vice-Presidente: Vago
3º- Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPR)
Relator: Jairo Cameiro (PFL)
Suplentes
PFUPTB
Bonifácio de Andrada

Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Renato Johnsson
Ricardo Izar
Roberto Balestra

PT

Magno Bacelar (S/P)
Silvio Abreu
PUPSO/PSC
José Egydio
PSB/PMN
Adelson Salvador

Titulares

Elias Abrahão
Luiz Fernando
Marcos Uma
3 vagas

Costa Ferreira
Edson Queiroz
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
Prisco Viana

POT
Eurlpedes Miranda
Wilson Braga

Átila Uns
Benedito de Ura
João Iensen
Leur Lomanto
Philemon Rodrigues
1 vaga

Antônio dos Santos

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO
N~1~A,DE1994,QUE'~CRESCENTA

PARÁGRAFOS ~ E 7P- AO ARTIGO 8º- DO
ATO DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE
ANISTIA QUANTO ÀS PUNIÇOES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,
A SERVIDORES MILITARES".
Proposição: PEC-188194
Autor: lalre Rezende
Presidente: Ary Kara (PMDB)
1º- Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2º- Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
3º- Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Darci Coelho (PFL)

Titulares

Suplentes
PFUPTB

Darci Coelho
Francisco Diógenes
Paes Landim
Paulo Heslander
AryKara
Elcione Barbalho
Roberto Valadão

Jonival Lucas
José Mendonça Bezerra
Ricardo Barros
Theodorico Ferraço
PMDB
Rita Camata

2 vagas
PPB

Augusto Nardes
Jair BoIsonaro
Marcos Medrado
1 vaga

Anivaldo Vale
Arnaldo Faria de Sá
Renato Johnsson
1 vaga
PSDB

Sylvio Lopes
Tuga Angerami

Feu Rosa
Roberto Brant

PMDB
Euler Ribeiro
José Aldemir
UdiaQuinan
Marisa Serrano
Remi Trinta
Rita Camata
PPB
Arnaldo Faria de Sá
Laprovita Vieira
Mário Cavallazzi
Prisco Viana
Renato Johnsson

Inácio Arruda (PedoB)
Pedro Wilson
PDT

Eurfpedes Miranda

Silvio Abreu

Antônio Kandir
Eduardo Mascarenhas
Marcia Marinho
Pimentel Gomes
Eduardo Jorge
Jair Meneguelli
José Augusto

Anindo Chinaglia
Humberto Costa
José Pimentel
PDT

Expedito Júnior
PSB/PMN

Ubaldino Júnior
Raquel Capiberibe
Secretário: Snvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Esp. Anexo li-SaIas 131-C/135-C-A1a
Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO ~33-A, DE 1995,
QUE "MODIFICA O SISTEMA DE
PREVlD~NCIA SOCIAL, ESTABELECE
NORMAS DE TRANSiÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVlD~NCIAS"~
ProposIção: PEc-33/95
Autor: Poder ExecutIvo
Presidente: Jair Soares (PFL)
12 Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PFL)
22 Vice-Presidente: Pimentel Gomes (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Euler Ribeiro (PMDB)
Titulares

Suplentes
PFUPTB

Augusto Viveiros
César Bandeira
Fátima Pelaes
Jair Siqueira
Jair Soares
Roberto Jefferson
Vicente Cascione

Canos Mosconi
Arnaldo Madeira
Feu Rosa
Osmânio Pereira
PT

PUPSD/PSC
Eujácio Simões

Célia Mendes
Pedro Valadares
Valdenor Guedes
2 vagas
PSDB

PT
GilneyViana
José Pimentel

Darcfsio Perondi
Henrique Eduardo Alves
Mauri Sérgio
Olavo Calheiros
2 vagas

Álvaro Gaudêncio Neto
Dumo Pisaneschi
Fernando Gonçalves
José Carlos Vieira
Manoel Castro
Roberto Fontes
Vic Pires Franco

Eurfpedes Miranda
Wilson Braga

Cidinha Campos
Silvio Abreu
PUPSD/PSC

Luiz Buaiz

Pedro Canedo
PSB/PMN

Alexandre Cardoso

Ubaldino Júnior
PCdoB

Jandira Feghali
Agnelo Queiroz
Secretário (a): Brunilde Uviero Carvalho de Moraes
Local: Servo Com. Esp.: Anexo l1-8ala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-70661706717052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER Á PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N~ 163-A, DE
1995, QUE "ALTERA OS ARTS. 71 E 72 DO ATO
DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDAS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL DE REVISÃO N~ 1, DE 1994
(FUNDO SOCIAL DE EMERG~NCIA)"
ProposIção: PEe-163/95
Autor: Poder ExecutIvo
Presidente: Pedro Novais (PMDB)
12 Vice-Presidente: Paulo Ritzel (PMDB)
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
32 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
Relator: Ney Lopes (PFL)

Suplentes

Titulares
PFUPTB

Augusto Viveiros
Efraim Morais
Heráclito Fortes
Hugo Lagranha
José Borba
Paulo Uma
VilmarRocha

Antonio dos Santos
Benedito de Ura
Jaime Martins
José Coimbra
José Jorge
Ney Lopes
Rodrigues Palma
PMOB

Anfbal Gomes
Hélio Rosas
Hermes Parcianello
Ricardo Rique
2 vagas

Albérico Filho
Antonio do Valle
Gonzaga Mota
Paulo Ritzel
Pedro Novais
Ubaldo Correa
PPB

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº-2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(EMISSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)
Proposição: PEC-2195
Autor: Roberto Magalhães
Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
12 Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
22 Vice-Presidente: B. Sá (PSDB)
32 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
Titulares

Suplentes
PFUPTB

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Jair Siqueira
Nelson Marquezelli

Átila Uns
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz
PMOB

Anivaldo Vale
Francisco Silva
Rogério Silva
Talvane Albuquerque
Wagner Salustiano

Alzira Ewerton
Nan Souza
Paudemey Avelino
Silvernani Santos
1 vaga
PSOB

Firmo de Castro
João Leão
Robério Araújo
Veda Crusius

Adroaldo Streck
Antônio Kandir
Márcio Fortes
Roberto Brant
PT

PPB

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana
1 vaga

Flávio Derzi
Jarbas Uma
2 vagas

PSOB
Antônio Carlos Pannunzio
Antônio Balhann
B. Sá
Cleonâncio Fonseca (PSDB)

PT
Marcelo Déda
Sandra Starling

Hélio Bicudo
Milton Temer
João Fassatella
José Machado
Sandra Starling

Padre Roque
Paulo Bemardo
TeIma de Souza

Armando Costa
Moreira Franco
1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

POT

POT
~nio Bacci

Coriolano Sales
PUPSO/PSC

Expedito Júnior

Eujácio Simões
PSB/PMN

Femando Zuppo
Renan Kurtz

Airton Dipp
Fernando Lopes
PUPSO/PSC

Expedito Júnior

Eujácio Simões
PSB/PMN

Sérgio Guerra

Alexandre Cardoso
PCdoB

Inácio Arruda

Sérgio Miranda

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Serv. Com. Esp.: Anexo 11- Salas 131-et135-C - Ala
Nova
Telefones: 318-7061 f706517052

José Carlos Sabóia
Alexandre Cardoso
Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo II-Salas 131-e/135-eAla Nova
Telefone: 318-7067/7066f7052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR OS
PROCEDIMENTOS RELATIVOS À
DEMARCAÇÃO DAS TERRAS IND(GENAS E
AS QUESTOES DECORRENTES
DESTE PROCESSO
Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Gilney Viana (pn
Sebastião Madeira (PSDB)

Nan Souza (PPB)
Salomão Cruz (PFL)
Sarney Filho (PFL)
SUas Brasileiro (PMDB)
Secretária: Edla Bispo
Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11 - Sala 131-e
-Ala Nova
Telefones: 318-70661706517052

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PFL)

Albérico Cordeiro (PTB)

Márcio Fortes (PSDB)
Ivo Mainardi (PMDB)
Carlos Alberto (PFL)
Cunha Bueno (PPB)
Fernando Ferro (PT)
Aroldo Cecfraz (PFL)
Simara Ellery (PMDB)
Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo 11 - Salas 131C/135-e - Ala Nova
Telefones: 318-706517061

SUbseCRETARiA

dE EdiÇÕES TlCNICAS

do SENAdo fEdERAl

,'. "
e

coRsTrrmçÃO
~ADO""
~'l_

CoNSTTTUIÇÃO fEDERAL AruAUZADA COM TODAS AS MUDANÇAS EFEnJADAS
DESDE A SUA ELABORAÇÃO EM

1988, INa...uIoAS, INCLUSIVE, TODAS AS

EME.'IlDAS CONS1TI1JC1ONAlS DE REVISÃO.

Os pedidos à
Subsecretaria de Edições 1écnicas - Senado Federal
Praça dos lrês Poderes, Anexo 1, 22.11'andar - 70165-900- BrasOia -

DF

Telefones: (061) 311-3578,3579 e 3589

Fax: (061) 311-4258 e 321-7333 -

Telex: (061) 1357

Central de venda direta ao usuário:
Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do CEGRAF, pelo estacionamento à
esquerda)

,

Ao

DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

PREÇO DE ASSINATURA

SEMESTRAL
Assinatura si o porte

R$31,00'

Porte dó Correio

R$ 60,00

Assinatura c/porte

R$ 91,00 (cada)

Valor do número avulso

R$ 0,30

Os pedidos devem ser acompanhados de cheque pagável emBrasília, Nota de Empenho ou Ordem de Pagamento
pela Caixa Econômica Federal- Agência 1386 - PAB-CEGRAF, conta corrente nO 920001-2 elou pelo Banco do Brasil
- Agência 0452-9 - CENTRAL, conta corrente n° 5556020414, a favor do

~

CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL
Praça dos Três Poderes - BrasíDa - DF
CEP: 70160-900

Maiores informações pelos TeI~ones (061) 311-3738 e 311-372~ na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de
Publicações - Coordenação de Atendtlnento ao Usuário.
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